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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 de juliol de 2016, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent :  
 
ACTA NÚM. 9/2016 ( 1213.03.009 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
14 DE JULIOL 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 20:04 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.  
 
No obstant, durant el punt 10 es va 
absentar la regidora sra. Cristina 
Murcia Caraballo, la qual es va 
reincorporar a la sessió durant la 
deliberació del punt 11.  
 
Tots els punts a partir del punt 9 
(inclòs) es van debatre a partir de les 
00:00 hores i, per tant, els acords 
presos s’han de considerar adoptats el 
dia 15 de juliol de 2016. 
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACIÓ 

TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les següents 
sessions del Ple : 9 de juny de 2016 

763/2016 3 00:0020 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

22/2016 3 00:00:44 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 17 de maig ( ordinària ), 6 
de juny ( ordinària i extraordinària i 
urgent ), 20 de juny ( ordinària ) i 29 
de juny ( extraordinària i urgent ) de 
2016 

695/2016 
717/2016 
790/2016 
752/2016 
887/2016 

15 00:30:02 

4. Informació de les regidories  - 16 01:17:57 

 MOCIONS I PROPOSTES    

5. Moció que presenta el grup 
municipal ERC-AM per l’adopció a 
l’ajuntament del salari mínim de mil 
euros 

788/2016 16 01:352:01 

6. Moció que presenten els grups 
municipals CIU i ERC-AM per 
arranjar els parcs infantils del barri 
La Natura 

929/2016 46 02:15:12 

7. Moció que presenten els grups 
municipals CIU, ERC-AM i Gent fent 
Poble, de denúncia contra les 
pràctiques antidemocràtiques i 
fraudulentes del govern espanyol 

930/2016 51 03:07:35 

8. Moció que presenta el grup 
municipal CIU, ERC-AM i Gent fent 
Poble per reclamar al govern 
espanyol l'import de les beques 

931/2016 53 03:16:00 

9. Moció que presenta el grup 
municipal ERC-AM sobre la 
incorporació de Sant Fruitós dins 
dels actes de commemoració de 
l’any Ramon Casas 

959/2016 56 03:23:10 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

10. Aprovació inicial de la Modificació 
puntual PGOM en l’àmbit del 
polígon industrial de Santa Anna 

465/2016 58 04:10:29 

11. Aprovació inicial de l’Ordenança 
municipal reguladora de gestió dels 
residus municipals 

1157/2015 66 04:27:48 
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

12. Aprovació de proposta de 
determinació de les festes locals per 
l’any 2017 

876/2016 95 04:47:44 

PRECS I PREGUNTES  No consten   

ASSUMPTE SOBREVINGUT    

S1 Aprovació inicial de la Modificació 
puntual PGOM en l’àmbit del polígon 
industrial de Santa Anna 

465/2016 97 04:48:54 

 
 

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 9 de juny de 2016 ( 
exp. 763/2016 ) 

 
 
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 ) 

 

2016-0641 754/2016 01/06/2016 Nomenaments interins per programa i 
contractacions temporals dins del Pla 
d'ocupació 2016 

2016-0642 751/2016 01/06/2016 Participació en la convocatòria de 
cofinançament del Programa Operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020 – eixos 
prioritaris 4 i 6 – Instal·lació de calderes de 
biomassa al CEIP Monsenyor Gibert i llar 
d’infants Les Oliveres 

2016-0643 714/2016 02/06/2016 Atorgament de llicència d'obres per a neteja 
de parcel·la mitjançant tala d’arbres com a 
pas previ a construcció d’habitatge  

2016-0644 729/2016 02/06/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
substituir plat de dutxa  
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2016-0645 766/2016 02/06/2016 Modificació del pressupost 05/2016 per a 
generació de crèdit i canvi de finançament 

2016-0646 1685/2014 02/06/2016 Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 i la 
seva factura, corresponents a les obres per 
l’execució del "Projecte d'urbanització 
anticipada UA15a Camí del Cementiri" 

2016-0647 688/2016 02/06/2016 Incoar expedients sancionadors en matèria 
de trànsit (remeses de la Diputació de 
Barcelona) 

2016-0648 373/2014 02/06/2016 Convocatòria de la comissió delegada de 
l’aeròdrom 20 juny 2016 

2016-0649 632/2016 02/06/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
instal·lació d’aire condicionat a la façana del 
pati  

2016-0650 718/2016 02/06/2016 Adjudicació de contracte de serveis per 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut (obres del projecte “Fase 1 separata 
accessos a la C-16C. Projecte d’urbanització 
de la unitat d’actuació 16a La Serreta”) 

2016-0651 390/2016 02/06/2016 Atorgament de llicència per a conducció 
d’animals perillosos 

2016-0652 762/2016 02/06/2016 Aprovació de conveni de pràctiques al Nexe-
espai de cultura per a una alumna de 
l'Institut Guillem Catà 

2016-0653 717/2016 02/06/2016 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 2 de juny de 
2016 

2016-0654 1362/2015 02/06/2016 Aprovació de factura per la redacció de 
documents per a la modificació puntual del 
planejament, i dels seus projectes de 
reparcel·lació i d’urbanització dels dos 
sectors que formen el polígon industrial de 
Santa Anna de Sant Fruitós de Bages 

2016-0655 70/2016 02/06/2016 Denegació d'accés a antecedents 
documentals (arrendament del Teatre Casal 
Cultural) i d'ampliació de termini per formular 
recurs contenciós administratiu 

2016-0656 769/2016 02/06/2016 Aprovació d’assistència a cursos per part de 
personal divers 

2016-0657 790/2016 03/06/2016 Convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 6 
de juny de 2016 

2016-0658 754/2016 03/06/2016 Contractació temporal de dos agents cívics 
per a les piscines municipals dins dels Plans 
d'ocupació 2016 
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2016-0659 761/2016 06/06/2016 Aprovació de varis convenis de pràctiques 
d'alumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac, a la 
biblioteca i a la llar d'infants municipals 

2016-0660 12/2016 06/06/2016 Formulació d'al·legacions respecte a 
denúncia de trànsit 16961589A 

2016-0661 12/2016 06/06/2016 Formulació d'al·legacions respecte a 
denúncia de trànsit 16961404A 

2016-0662 655/2016 06/06/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
canviar dues portes corredisses  

2016-0663 549/2016 06/06/2016 Modificació de llicència d’obres per a 
reforma de local comercial  

2016-0664 479/2016 06/06/2016 Incoació de baixes al padró municipal 
d’habitants d’estrangers no comunitaris 
(ENCSARP) per caducitat de la inscripció 
padronal 

2016-0665 495/2016 06/06/2016 Incoació de baixes al padró municipal 
d’habitants d’estrangers comunitaris (NO-
ENCSARP) per inscripció indeguda 

2016-0666 399/2016 06/06/2016 Resolució de recurs de reposició interposat 
contra el decret 2016-0389, del 3 d’abril de 
2016, sobre la resposta a sol·licitud de 
retirada d'elements de camí i informació 
sobre projecte de col·lector de salmorres 

2016-0667 727/2016 06/06/2016 Modificació horari i funcions d’un treballador 
de la Brigada durant el període d'estiu 

2016-0668 1156/2015 06/06/2016 Esmena del decret núm. 2016-0601, de 23 
de maig de 2016, sobre la convocatòria de la 
comissió d’estudi encarregada d’elaborar el 
projecte d’ordenança municipal reguladora 
de l’execució alternativa al pagament de 
deutes 

2016-0669 511/2016 06/06/2016 Esmena del decret núm. 2016-0540, de 9 de 
maig de 2016, sobre l’aprovació de bestretes 
de caixa fixa 

2016-0670 763/2016 06/06/2016 Convocatòria de la sessió ordinària del Ple 
municipal pel dia 9 de juny de 2016 

2016-0671 804/2016 07/06/2016 Devolució de drets d'examen per procés 
borsa arquitecte tècnic 

2016-0672 1188/2015 07/06/2016 Aprovació de preu públic per la llar d’infants, 
mes de juny 2016 

2016-0673 808/2016 07/06/2016 Autorització d'ús d'una sala de reunions al 
grup municipal CIU pel dia 7 de juny de 2016 

2016-0674 391/2016 07/06/2016 Atorgament de llicència per a conducció 
d'animal potencialment perillós 

2016-0675 499/2016 07/06/2016 Atorgament de renovació de la llicència de 
conducció d'un animal potencialment perillós 
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2016-0676 383/2016 07/06/2016 Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es 
en procés selectiu d'una plaça d'agent de la 
policia local 

2016-0677 772/2016 07/06/2016 Retorn a l’horari ordinari d’una treballadora 

2016-0678 802/2016 07/06/2016 Reconeixement de trienni a un treballador 

2016-06791 779/2016 08/06/2016 Autorització d’ús de la pista del Bosquet a 
l’Associació Més Gent Fent Poble 

2016-0680 458/2016 08/06/2016 Atorgament de llicència de divisió horitzontal 
d’edifici plurifamiliar entre mitgeres  

2016-0681 728/2016 08/06/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
canviar rajoles de terrassa  

2016-0682 726/2016 08/06/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
instal·lar tub de fibra òptica  

2016-0683 373/2014 08/06/2016 Convocatòria Comissió Paritària Aeròdrom 
15 juny 2016 

2016-0684 770/2016 09/06/2016 Autoritzar l'ús del parc del Bosquet per a un 
aniversari (12.6.16) 

2016-0685 786/2016 09/06/2016 Autoritzar l'ús del parc del Bosquet per a un 
aniversari (11.6.16) 

2016-0686 1890/2014 09/06/2016 Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
complementàries al contracte d’execució de 
les obres contingudes en el Projecte Millora 
local. Millora de nus. Rotonda a la carretera 
C-16c PK 2+900.Tram: Sant Fruitós de 
Bages, clau MB13033 

2016-0687 805/2016 09/06/2016 Aprovació de bestreta a una treballadora 

2016-0688 637/2016 09/06/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
instal·lació de grua  

2016-0689 710/2016 09/06/2016 Atorgament de llicència per assumptes 
propis sense retribució a l’arquitecte tècnic 
municipal 

2016-0690 763/2016 09/06/2016 Resolució del recurs de reposició interposat 
per Àdria Mazcuñán Claret, en representació 
del grup municipal ERC-AM, contra el decret 
de convocatòria del ple municipal pel dia 9 
de juny de 2016(núm. 2016-670) 

2016-0691 779/2016 09/06/2016 Autorització d’ús de la pista d’El Bosquet 

2016-0692 1157/2015 09/06/2016 Convocatòria de la comissió d’estudi 
encarregada d’elaborar el projecte 
d’ordenança municipal reguladora de gestió 
dels residus municipals 

2016-0693 1661/2015 09/06/2016 Llista per al cobrament del servei de 
teleassistència mes de juny 

                                                        
1 El decret núm. 2016-0679, de 8 de juny de 2016, és nul per raó de duplicitat i defecte de forma. El 
decret que el substitueix és el núm. 2016-0691, de 9 de juny de 2016. 
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2016-0694 1297/2015 09/06/2016 Liquidació del tercer trimestre del curs 
d’anglès 2015-2016 

2016-0695 670/2016 10/06/2016 Autorització per a  l'ocupació de la via 
pública per la trobada de vehicles clàssic 
històrics 

2016-0696 823/2016 13/06/2016 Modificació del pressupost municipal número 
6/2016 d’incorporació parcial de romanents 
de crèdit 

2016-0697 1890/2014 13/06/2016 Aprovació fra núm. 1-160105: contractació 
de les obres complementàries al contracte 
d’execució de les obres contingudes en el 
Projecte Millora local. Millora de nus. 
Rotonda a la carretera C-16c PK 
2+900.Tram: Sant Fruitós de Bages, clau 
MB13033 

2016-0698 822/2016 13/06/2016 Reconeixement d’antiguitat a una 
funcionària 

2016-0699 774/2016 13/06/2016 Concessió d'ajuda econòmica d'urgència 
social 

2016-0700 280/2016 13/06/2016 Sol·licitud d’accés per a consulta dels 
expedients corresponents de titularitat de 
Peinaje del Rio Llobregat, S.A. 

2016-0701 455/2016 13/06/2016 Acompliment d'ordre d'execució i arxiu 
d’expedient  

2016-0702 725/2016 13/06/2016 Aprovació Pla de Seguretat i Salut de les 
obres de El Bosquet 

2016-0703 122/2016 14/06/2016 Llista per al cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes de maig 

2016-0704 469/2016 14/06/2016 Ús de la pista d’El Bosquet per a concurs de 
tapes 

2016-0705 373/2014 14/06/2016 Nova convocatòria de la Comissió Delegada 
de la Comissió Paritària de Seguiment 
Aeròdrom 

2016-0706 785/2016 14/06/2016 Incoar expedients sancionadors en matèria 
de trànsit 

2016-0707 558/2016 14/06/2016 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut pels 
treballs de “Pas de vianants elevat i passos 
de servei a la Rosaleda” 

2016-0708 825/2016 14/06/2016 Aprovació de convocatòria i bases per 
urgència d’arquitecte tècnic fins 
reincorporació titular i creació borsa de 
treball 
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2016-07092 671.07.031/99 14/06/2016 Anul·lació de la liquidació aprovada pel 
Decret número 2016-0588 de data 
18/05/2016 (“Comunicar la verificació del 
compliment de les condicions de llicència”) 

2016-0710 12/2016 14/06/2016 Formulació d'al·legacions respecte a 
denúncia de trànsit 16961906A de 
l'Ajuntament de Manresa 

2016-0711 12/2016 14/06/2016 Formulació d'al·legacions respecte a 
denúncia de trànsit 16961985A de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

2016-0712 837/2016 14/06/2016 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a la relació de factures 
número O/2016/89 

2016-0713 1103/2015 14/06/2016 Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació i 
l’assignació mensual als grups municipals 
(MAIG/2016) 

2016-0714 643/2016 15/06/2016 Llista provisional d'admesos i exclosos, 
composició del tribunal i data prova per a la 
creació d'una borsa de treball d'auxiliars de 
biblioteca 

2016-0715 1524/2015 15/06/2016 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut pels 
treballs “Fase 1 separata accessos a la C-
16C. Projecte d’urbanització de la unitat 
d’actuació 16a La Serreta” 

2016-0716 1360/2015 15/06/2016 Extinció de relació contractual amb una 
treballadora 

2016-0717 765/2016 15/06/2016 Gratificacions extraordinàries i hores extres 
mes de maig 2016 (nòmina juny) 

2016-0718 428/2016 15/06/2016 Aprovació de la factura relativa al contracte 
menor pels treballs de manteniment de la 
coberta del pavelló municipal 

2016-0719 544/2016 16/06/2016 Aprovació del text del conveni sobre 
l'adequació tècnica i jurídica de l'àmbit de la 
discoteca Menfis 

2016-0720 752/2016 16/06/2016 Convocatòria de la Junta de Govern Local 
20-6-16 

2016-0721 799/2016 16/06/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
canviar paviment  

 

 

                                                        
2 El paràgraf tercer de la part expositiva del decret núm. 2016-0709 s’ha inclòs per error i no forma 
part del text de l’acord. 
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2016-0722 733/2016 16/06/2016 Liquidació definitiva de les contribucions 
especials de les obres contingudes en el 
projecte d'obres anticipades per la 
urbanització del carrer Barcelona, entre els 
carrers Jaume Balmes i l'Avinguda Doctor 
Fleming (Àmbit 1-Fora Àmbit UA) 

2016-0723 835/2016 17/06/2016 Autorització per a ocupació de via pública 
per a activitat temporal (actuació musical en 
directe)  

2016-0724 795/2016 19/06/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
reformar cuina  

2016-0725 840/2016 19/06/2016 Instrucció d’elaboració del pressupost i les 
ordenances fiscals per l’exercici 2017 

2016-0726 336/2016 19/06/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment de 
restauració (TAVERNA DEL MIG) durant el 
mes de juny de la temporada alta 2016 

2016-0727 1372/2015 20/06/2016 Proposta de resolució d’atorgament de 
llicència ambiental (Sal Vesta Iberia, S.L.) 

2016-0728 652/2016 20/06/2016 Llista d'admesos i exclosos, composició del 
tribunal i data proves procés selectiu tècnic/a 
auxiliar de joventut 

2016-0729 1375/2015 20/06/2016 Coneixement de comunicació de canvi no 
substancial (Fontime, SL) 

2016-0730 793/2016 20/06/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
arrebossar paret divisòria de solar  

2016-0731 849/2016 20/06/2016 Devolució de drets d'examen 

2016-0732 702/2016 20/06/2016 Acceptació de subvenció concedida pel 
Consell Comarcal del Bages 

2016-0733 506/2016 20/06/2016 Adjudicació per a la concessió de llicència 
d’ús privatiu per l’ocupació temporal de 
superfícies per a la instal·lació de bar per la 
festa major d’estiu 

2016-0734 839/2016 21/06/2016 Aprovació de la despesa corresponent a la 
nòmina i paga extra mes de juny 2016 

2016-0735 852/2016 21/06/2016 Acceptació de l’ajut recollit al “Programa 
complementari de serveis socials bàsics, 
cohesió social i pobresa energètica”, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019", i generació de crèdit 

2016-0736 5/2014 22/06/2016 Sol·licitud de pròrroga fins al 30.11.2016 per 
a l'execució i justificació de l'actuació 
"Impermeabilització del cobert de la màquina 
de batre" (XGL 14/X/112134) 

2016-0737 643/2016 22/06/2016 Llista definitiva admesos i exclosos en 
procés creació borsa de treball auxiliar de 
biblioteca 
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2016-0738 871/2016 22/06/2016 Aclariment de grup instructor en instrucció 
d’expedient, l’aprovació de la despesa per 
compensació de la diferència de tarifes pels 
usuaris subrogats corresponent al període 
gener – agost 2015 

2016-0739 1526/2015 22/06/2016 Vigència de l'àrea de prestació conjunta del 
servei de taxi 

2016-0740 1374/2015 22/06/2016 Prendre coneixement de transmissió de 
titularitat d’una llicència d’activitat recreativa  

2016-0741 409/2016 23/06/2016 Aprovació de l’acta de recepció 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) 

2016-0742 70/2016 23/06/2016 Denegació de l'accés a expedient 
1853/2014, Projecte d’urbanització 
anticipada Plaça de la Vila : enderrocs i 
condicionament paviments, al grup municipal 
ERC-AM   

2016-0743 851/2016 23/06/2016 Prendre coneixement de comunicació prèvia 
municipal per activitat de caràcter 
extraordinari (actuació musical) 

2016-0744 656/2016 23/06/2016 Llista admesos i exclosos procés selectiu 
tècnic/a auxiliar de biblioteca fins a la 
cobertura definitiva de la plaça 

2016-0745 848/2016 23/06/2016 Denegació d’ús d’instal·lació esportiva 
municipal 

2016-07463 830/2016 23/06/2016 Incoar expedients sancionadors en matèria 
de trànsit 

2016-0747 671.07.019/02 23/06/2016 Inici d’expedient de revocació de la 
revocació de llicència de carpa-discoteca a 
l’aire lliure 

2016-0748 671.07.014/03 23/06/2016 Inici d’expedient de revocació de la 
revocació de llicència de sala de ball-
discoteca 

2016-0749 671.07.019/02 23/06/2016 Revocació del Decret d’Alcaldia núm. 2016-
0081, de 02.02.2016, pel qual es va revocar 
la llicència de carpa-discoteca a l’aire lliure 

 

 

                                                        
3
 El decret núm. 2016-0746 conté un error a les signatures al peu respecte a les signatures digitals; on 

diu “ PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA: / Cap de la Policia Local (caporal 1070), instructor, proposa / Regidor 
de Seguretat Ciutadana, assumeixo la proposta” hauria de dir: “PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA: Joan Carles 
Batanés Subirana, alcalde, disposa / Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe” 
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2016-0750 853/2016 23/06/2016 Autorització d’ampliació horària, el dia 23 de 
juny de 2016, del tancament fins a les 2.00 h 
de l’activitat de venda i degustació de vins i 
caves i de la terrassa per a degustació al 
carrer Nou 11 i 8, respectivament 

2016-07514 671.07.014/03 23/06/2016 Inici d’expedient de revocació de la 
revocació de llicència de sala de ball-
discoteca 

2016-0752 860/2016 23/06/2016 Autorització assistència a cursos i jornades 
per part de personal divers 

2016-0753 884/2016 27/6/16 Renúncia a la plaça d’un agent de la Policia 
Local 

2016-0754 887/2016 27/6/16 Convocatòria de la Junta de Govern Local 
extraordinària i urgent de 29 de juny de 2016  

2016-0755 884/2015 28/6/16 Modificació desena de les mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 respecte a 
matèries competència de l’alcalde  

2016-07565 882/2016 28/6/16 Nomenament d’un agent interí durant el 
període que es realitzi el procés selectiu per 
la cobertura definitiva de d’una plaça d’agent 
de policia local 

2016-0757 902/2016º 29/6/16 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a la relació de despeses 
O/2016/99 per import de 87.295,23  

2016-0758 39/20162 29/6/16 Informe sobre sol·licituds d’exempció de la 
taxa d’escombraries domèstiques per a 
beneficiaris que perceben ingressos inferiors 
al SMI. Quarta relació  

2016-0759 854/2016 30/6/16 Prendre coneixement d’activitat temporal 
(Ctra. C16-c pk 0,850, marge dret, P.I. El 
Grau)  

2016-0760 471/2016 30/6/16 Prendre coneixement d’activitat temporal 
(Parc urbà – ctra. Vic/c. Albéniz/c. Joan 
XXIII)  

2016-0761 855/2016 30/6/16 Prendre coneixement d’activitat temporal 
(Ctra. C16-c pk 3,350, marge dret, P.I. El 
Cementiri)  

2016-0762 652/2016 30/6/16 Modificació de la llista provisional d’admesos 
i exclosos de les proves selectives d’una 
plaça de tècnic/a auxiliar joventut  fins la 
cobertura definitiva de la plaça 

                                                        
4
 El decret núm. 2016-0751, de 23 de juny de 2016, és nul per raó de duplicitat amb el decret núm. 

2016-0748, de la mateixa data. 
5
 Aquest decret consta erròniament anomenat com a “proposta de decret”.  
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2016-0763 856/2016 30/6/16 Autorització per la celebració del 
Corretasques 2016  

2016-0764 818/2016 30/6/16 Autorització per llicència d'obres per 
modificació de clavegueram, sortida nau ( 
instal.lació interna ) 

2016-0765 857/2016 30/6/16 Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals de 
selecció de l'Administració Local.  

2016-0766 417/2016 30/6/16 Devolució d’ingressos indeguts a la portaveu 
del grup municipal de CIU, per lliurament de 
còpia en suport CD  

2016-0767 896/2016 30/6/16 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 5 de juliol de 
2016  

2016-0768 612/216 30/6/16 Adscripció temporal de vehicle per prestació 
de servei de taxi per avaria (llicència núm. 1)  

2016-0769 894/2016 30/6/16 Nomenament d’una funcionària interina en 
substitució de les auxiliars biblioteca titulars, 
durant el període vacances d’estiu 2016.  

2016-0770 843/2016 30/6/16 Modificació de categoria d’una treballadora 
per superació del procés selectiu de 
promoció interna.  

2016-0771 885/2016 30/6/16 Comissió de serveis del tresorer titular 
sol·licitada per l'Ajuntament de Cardona  

2016-0772 870/2016 30/6/16 Tràmit d’audiència a l’Ajuntament de Piera 
per extingir la comissió de serveis d’un agent 
de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages.  

2016-0773 222/2014 30/6/16 Tramesa d'informe tècnic : projecte 
d’actuació especifica d’interès públic en sòl 
no urbanitzable relativa a l’adequació de les 
instal·lacions de l’aeròdrom ja existent a 
Sant Fruitós de Bages  

2016-0774 579/2016 30/6/16 Resolució d’un recurs de reposició per 
expedient sancionador en matèria de trànsit  

2016-07756 850/2016 30/6/16 Incoació de la restauració de la realitat física 
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat : 
moviment de terres sense disposar de 
llicència o títol habilitant   

 

 

                                                        
6 En aquest decret consta erròniament com a signatari el Vicesecretari enlloc del Secretari.  
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2016-0776 905/2016 30/6/16 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 905/2016 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2016/98  

2016-0777 732/2016 30/6/16 Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia municipal d'establiments no 
permanents desmuntables  

2016-0778 624/2016 30/6/16 Llicència d'obres per instal.lació d’un hidrant 
i adequació de la xarxa d’aigua  

2016-0779 628/2016 30/6/16 Llicència d'obres  per adequació interior del 
local per millorar l’estat  

2016-0780 321/2016 30/6/16 Ordre de la restauració de la realitat física 
alterada ús dels terrenys entorn de la Casa 
Blanca sense disposar de llicència o títol 
habilitant 

2016-0781 58/2014 30/6/16 Imposició de mesures correctores ( Fàbrica 
Vermella ) 

2016-0782 868/2016 30/6/16 Aprovació de l’activitat per la Jove Festa 
Major 2016  

2016-0783 922/2016 30/6/16 Auxili als serveis administratius per part de 
la policia local durant el període de vacances 
de l’agutzil  

2016-0784 839/2016 1/7/16 Regularització de la nòmina i la paga extra 
corresponent al mes de Juny 2016.  

2016-0785 213/2016 1/7/16 Autorització i ordenació del pagament de la 
transferència i renovació del domini 
benetgames.cat 

2016-0786 
 

934/2016 1/7/16 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 7 de juliol de 2016  

2016-0787 935/2016 1/7/16 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 7 de juliol de 2016  

2016-0788 933/2016 1/7/16 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 7 de juliol de 2016  

2016-0789 824/2016 1/7/16 Instal·lació de fusta per a zona de 
contenidors en espai privat  

2016-0790 932/2016 1/7/16 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Portaveus pel dia 7 de juliol de 
2016  

2016-0791 1549/2015 1/7/16 Llicència d'obres del Projecte d’actuació 
específica d’interès públic a l’aeròdrom de 
Sant Fruitós de Bages  
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2016-0792 263/2016 7/7/16 Aprovació de la despesa, reconeixement de 
l’obligació i ordenació del pagament de la 
quota drets d’autor generats per la Biblioteca 
Municipal de l’exercici 2015. 

2016-0793 135/2016 7/7/16 Delegació de la competència per a celebrar 
matrimoni civil en el regidor Cristian Marc 
Huerta Vergés  

2016-0794 645/2016 7/7/16 Desestimar la incoació d'ordre d'execució 
(obres de conservació, rehabilitació o 
millora) 

2016-0795 1188/2015 7/7/16 Aprovació del padró del preu públic dels 
usuaris de la Llar d’infants Les Oliveres , 
corresponent al mes de juliol 2016 

2016-0796 631/2016 7/7/16 Llicència d'obres per construcció del porxo 
del centre de paracaigudisme  : suspensió 
de la tramitació  

2016-0797 788/2015 7/7/16 Pròrroga de llicència d'obres per instal.lació 
de baranes i tancaments exteriors  

2016-0798 867/2016 7/7/16 Llicència d'obres per reforma interior de local 
per clínica dental 

2016-0799 890/2016 7/7/16 Llicència d'obres per pas de serveis des de 
planta baixa a la planta segona 

2016-0800 891/2016 7/7/16 Llicència d'obres per millores al garatge i 
accessos a aquest 

2016-0801 866/2016 7/7/16 Llicència d'obres per adequació de 
l’accessibilitat de local comercial 

2016-0802 521/2016 7/7/16 Llicència d'obres per adequació de local per 
ús de bar restaurant 

2016-0803 825/2016 7/7/16 Aprovació de la llista d’admesos i exclosos, 
composició del tribunal i data de les proves 
per procés selectiu per cobrir interinament 
una plaça d’arquitecte/a tècnic fins a la 
reincorporació del titular 

2016-0804 571/2014 7/7/16 Acatament de resolució judicial (sentència) i 
recepció d’expedient administratiu. 
Tramitació per part de l’ORGT de la 
devolució d’ingrés efectuat per la part actora 
( recurs contenciós administratiu núm.  
163/2011 JCA 13 ) 

2016-0805 1661/2015 7/7/16 Aprovació del padró d’usuaris del serveis de 
teleassistència, mes de juliol 2016 

2016-0806 122/2016 7/7/16 Aprovació del padró d’usuaris pel cobrament 
del servei d'atenció domiciliària, mes de juny 
2016 
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2016-0807 898/2016 8/7/16 Aprovació i adjudicació de l’expedient de 
contractació menor per la redacció del 
projecte per la construcció d’una passera 
sobre la C-16c 

2016-0808 955/2016 8/7/16 Aprovació de la modificació de crèdit 
11/2016 de transferències de crèdit dins el 
mateix grup de funció  

2016-0809 1103/2015 8/7/16 Indemnitzacions per assistències als 
membres de la Corporació i assignació 
mensual als grups municipals JUNY/2016 

2016-0810 892/2016 9/7/16 Autoritzar la baixa per residu sòlid de dos 
vehicles dels quals n’és titular l'ajuntament 

2016-0811 1090/2014 9/7/16 Funcions a desenvolupar per l’agent TIP 
1034, segons informe mèdic SPA 1-07-2016. 

 
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: 

17 de maig ( ordinària ), 6 de juny ( ordinària i extraordinària i urgent ), 20 
de juny ( ordinària ) i 29 de juny ( extraordinària i urgent ) de 2016 ( exp. 
695/2016, 717/2016, 790/2016, 752/2016 i 887/2016 ) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 - 
MOCIONS I PROPOSTES 
  
5. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per l’adopció a 

l’ajuntament del salari mínim de mil euros ( exp. 788/2016 ) 
 
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu 
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  
 
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol 
en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una 
persona per poder viure a les ciutats catalanes.  
 
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen 
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als 
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta 
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del 
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del 
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.  
 
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es 
troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les 
darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre 
viure amb dignitat. 
 
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades 
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. 
Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa. 
 
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL 
EUROS mensuals a 14 pagues. 
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Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest 
llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat. 
 
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la 
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la 
capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda 
més justa i una societat més cohesionada.  
 
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de 
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per 
a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a 
microempreses i pimes. 
 
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país 
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció 
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions 
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur 
que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-AM Sant Fruitós de Bages 
recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de 
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. 
 
Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests 
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest 
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 
1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres 
mesures socials. 
 
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
No obstant, el ple decidirá 
 
ANNEX 1. INFORME DE RECURSOS HUMANS 
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ANNEX 2. INFORME DEL SECRETARI I L’INTERVENTOR 
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TEXT ESMENAT : 
 
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu 
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  
 
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol 
en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una 
persona per poder viure a les ciutats catalanes.  
 
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen 
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als 
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta 
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del 
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del 
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.  
 
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es 
troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les 
darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre 
viure amb dignitat. 
 
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades 
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. 
Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa. 
 
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL 
EUROS mensuals a 14 pagues. 
 
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest 
llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat. 
 
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la 
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la 
capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda 
més justa i una societat més cohesionada.  
 
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de 
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per 
a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a 
microempreses i pimes. 
 
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país 
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció 
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions 
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col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur 
que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-AM Sant Fruitós de Bages 
recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de 
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. 
 
Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests 
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest 
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures que incentivin les empreses 
subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre 
el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials. 
 
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
No obstant, el ple decidirá 
 
ANNEX 1. INFORME DE RECURSOS HUMANS 
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ANNEX 2. INFORME DEL SECRETARI I L’INTERVENTOR 
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La moció es va votar amb l’esmena de suprimir l’adjectiu “normatives” del punt 
segon de la part dispositiva.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 
 
 

6. Moció que presenten els grups municipals CIU i ERC-AM per arranjar els 
parcs infantils del barri La Natura ( exp. 929/2016 ) 

 
El barri de La Natura de Sant Fruitós de Bages és un barri nascut a mitjans dels anys 
vuitanta, amb la construcció d’un conjunt d’habitatges de protecció oficial, al qual hi 
van poder accedir parelles joves i famílies del nostre municipi, que passaren a ser 
propietaris, no només del seu pis, sinó que, algunes famílies, també d’una part del 
terreny adjacent. 
 
El barri es va construir en un estructura de blocs de pisos que convergien en la seva 
part interior en uns espais oberts i comuns. En un d’aquests espais s’hi va construir un 
parc infantil ja des d’un bon principi, el qual es va renovar en alguna ocasió.  
 
El gener del 2014, justament al terreny propietat d’una part d’aquests veïns, s’hi va 
construir un nou parc infantil, fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i els 
veïns propietaris, els quals van cedir l’espai privat per fer-hi un equipament públic a 
canvi que l’ajuntament l’arrangés i hi construís un nou parc infantil, destinat a nens i 
nenes més petits. Aquest parc estava pensat, no només pels infants que viuen al barri, 
sinó també per aquells que van a la Llar d’Infants Municipal i a l’Escola Mn.Gibert, per 
la seva proximitat. 
 
Així doncs, un barri que a l’actualitat disposa d’espais oberts i dos parcs infantils, 
hauria de poder-ne gaudir i sentir satisfacció, però la realitat és ben diferent. 
 
La realitat és que el parc infantil més antic es troba en un estat d’abandonament i 
deteriorament molt gran. L’enjardinament, les tanques, els parterres, els bancs, tot es 
troba en un estat lamentable i molt deteriorat, tal i com es pot observar a les 
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fotografies. A més existeixen unes pintades en una de les parets que agreuja encara 
més aquesta imatge de deixadesa que han de patir els veïns cada dia. 
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Aquest barri, a més de tenir el parc antic en aquest estat tant lamentable, el parc 
inaugurat el 2014, tot i ser nou, es troba en una situació similar de deixadesa. Herbes 
altes a les parcel·les adjacents, i només tres joguines per als nens més menuts. 
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A més a més, aquest nou espai inaugurat el 2014 no ha acomplert les expectatives 
que esperaven els veïns, ja que com a parc infantil és molt limitat, amb pocs espais de 
joc, sense arbres que donin ombra i sense un enjardinament que creï un espai 
agradable i acollidor, que convidi a estar-hi.   
 
És per tot el que s’ha exposat que el grup municipal de CiU i ERC-AM proposa al ple 
de l’ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  L’Ajuntament es compromet a arranjar en la major brevetat possible l’estat 
actual dels dos parcs, i a fer-ne el manteniment continuat necessari per tal de donar-
los la funcionalitat d’un espai de trobada en el que els infants puguin jugar amb 
seguretat i els veïns s’hi trobin a gust. 
 
Segon.- Sol.licitar a la Comissió d’estudi d’Espais verds urbans que incorpori, de 
forma prioritària, en les seves actuacions els dos parcs del Barri de la Natura.  
 
Tercer.- L’Ajuntament es compromet a incorporar un partida pressupostaria per tal de 
fer els canvis en el mobiliari que siguin necessaris, així com a instal·lar nous jocs a 
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l’espai cedit pels veïns, per tal que pugui tenir la consideració de parc infantil, amb més 
jocs i espais d’ombra, que donin confortabilitat a aquest espai. 
 
Quart.- L’Ajuntament es compromet a fer un projecte tècnic per remodelar l’espai 
interior del parc més antic de La Natura, actualitzant-lo i dotant-lo de més funcionalitat i 
atractiu per a tots els seus veïns i es compromet a incorporar-ho en el pressupost del 
2017, per tal de portar-lo a terme i fer-ho realitat. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’entitat Associació La Natura de Veïns i fer-
ho extensiu a la resta de veïns mitjançant circular informativa dipositada a les bústies 
dels habitatges. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
 
 

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

 
 
 

7. Moció que presenten els grups municipals CIU, ERC-AM i Gent fent Poble, 
de denúncia contra les pràctiques antidemocràtiques i fraudulentes del 
govern espanyol ( exp. 930/2016 ) 

 
Davant les gravacions difoses d’unes converses entre el ministre de l’Interior, Jorge 
Fernàndez Díaz, i el director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, on queda clar 
l'intent de conspiració contra determinats polítics i partits polítics catalans, el món local 
mostra el seu total rebuig i denuncia la falta de respecte cap al poble català i els seus 
representants. 
 
Des de l’inici del procés de Transició nacional han estat molts els casos de persecució, 
acusacions falses, difamació i escorcolls preelectorals que han patit formacions 
polítiques catalanes, presents als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya, 
responent a una conxorxa per intentar destruir el sobiranisme i obstaculitzar la 
construcció d’un estat propi. 
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La utilització fraudulenta i partidista de les institucions democràtiques és del tot 
inacceptable, com també ho és la persecució dels poders de l’Estat contra 
determinades idees i els partits que defensen aquestes, atemptant un dret fonamental 
com és la llibertat ideològica.  
 
Mentre alguns polítics catalans són perseguits per fomentar la democràcia i posar les 
urnes, el govern espanyol està utilitzant les institucions fraudulentament per reprimir-la 
i no respectar la voluntat dels ciutadans. 
 
Els ajuntaments catalans també han estat objecte de persecució en els darrers temps, 
com tot allò que significa respectar la voluntat dels ciutadans i que no encaixa amb 
l'objectiu polític del Govern espanyol. 
 
La nostra prioritat és retornar el prestigi a la política i posar en valor la gran tasca i 
esforç que realitzen els representants polítics locals, amb l’únic objectiu de millorar els 
pobles i ciutats del nostre país. 
 
És per tot això que els Grups Municipals de Convergència i Unió, ERC-AM i Gent fent 
Poble a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposa al Ple de la corporació els 
següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Condemnem l'ús que el Govern espanyol ha fet d'institucions públiques, per 
manipular, erosionar i atemptar contra la democràcia, la legalitat i la llibertat ideològica, 
en comptes de servir a la ciutadania.  
 
SEGON. Exigim la dimissió o cessament del Ministre de l'Interior, sr. Jorge Fernández 
Díaz, i donem absolut suport a la decisió del Parlament de Catalunya d’iniciar els 
tràmits per cessar al director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
TERCER. Reclamem que s’arxivi la causa del 9N de l’any 2014 contra Joana Ortega, 
Francesc Homs, Irene Rigau i Artur Mas, per què té motivacions estrictament 
polítiques.  
 
QUART. Manifestem el nostre suport a les accions que, tant el Parlament de 
Catalunya com el Govern de la Generalitat, puguin dur a terme per esclarir els fets i 
demanar responsabilitats a les persones implicades. 
 
CINQUÈ.- Donar coneixement de la present moció al Govern espanyol i al Parlament 
de Catalunya i a les entitats sobiranistes locals i nacionals. 
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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 ERC ) 
                                        En contra : - 
                                        Abstencions : 2 ( 2 PSC ) 

 
 

8. Moció que presenta el grup municipal CIU, ERC-AM i Gent fent Poble per 
reclamar al govern espanyol l'import de les beques ( exp. 931/2016 ) 

 
Una nova sentència del Tribunal Constitucional (TC) torna a donar la raó al Govern de 
la Generalitat en relació al traspàs en la gestió del fons de beques i ajuts a l’estudi, 
davant l’incompliment reiterat de l’Estat espanyol del primer pronunciament del TC al 
respecte, l’any 2001. 
 
Resol favorablement un recurs del Govern contra el Reial Decret 1721/2007 en relació 
a la distribució de la quantia variable. El text també recorda que l’Estat encara no ha 
fet efectiu el traspàs de la competència, tal i com es recull en la sentència 188/2001, 
en relació als conflictes derivats del Reial Decret 2298/1983. 
 
A més, la sentència del passat mes de maig (STC 26/2016) el Tribunal Constitucional 
tornava a declarar, a mode de recordatori reiteratiu, que la competència en aquesta 
matèria li correspon a la Generalitat de Catalunya. Doncs, és una tasca que s’hauria 
de gestionar per complet des de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR). Actualment el càlcul centralitzat d’aquest quantia –que realitza el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports (MECD)– interfereix al mig del procés de gestió i 
impossibilita la gestió descentralitzada que recull el conveni que anualment subscriu el 
Govern amb l’Estat. La distribució de la quantia variable de les beques i ajuts a l’estudi 
en mans de l’AGAUR, es traduiria en què els estudiants tindrien l’ingrés de la beca en 
el moment de la comunicació de la seva resolució  ja que  l’AGAUR no estaria pendent 
de la transferència de crèdit per part del MECD. 
 
La nova gestió del fons estatal permetria 150 milions d’euros extres per poder ampliar 
el sistema de tarifació social i, per tant, beneficiar a un major nombre d’estudiants; així 
com implementar noves modalitats d’ajuts que incrementin l’equitat com les beques 
salari. D’acord amb aquest sistema, els estudiants paguen en funció de la renda. Així 
el cost total dels estudis que assumeixen els universitaris es situa entre la gratuïtat fins 
el 25%. L’objectiu d’aquest sistema –que va estretament lligat a un sistema de beques 
propi de Catalunya (Beques Equitat)– és assegurar que aquells estudiants que no 
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tenen els recursos necessaris, sí tenen garantit l’accés a la universitat. A més, el 
sistema de tarifació social ha rescatat a 6.500 estudiants de rendes més baixes que 
havien quedat fora dels ajuts del MECD per l’enduriment dels criteris acadèmics. 
 
Mentre el Govern de la Generalitat espera el traspàs definitiu, està treballant en el Pla 
Integral de Beques que suposarà una millora en l’eficiència de l’actual sistema de 
tarifació social que ha permès que el 40% dels universitaris catalans estudiï amb algun 
tipus de beca o ajut.  
 
És per tot això que els Grups Municipals de Convergència i Unió, ERC-AM i Gent fent 
Poble a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposa al Ple de la corporació els 
següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Exigir al Govern espanyol que compleixi la Llei i la sentència del Tribunal 
Constitucional amb el retorn de la competència de gestió de fons de beques i ajuts a 
l’estudi, fet que permetria una millor gestió en benefici dels estudiants. 
 
SEGON. Denunciar una vegada més els incompliments del Govern espanyol en què 
només actua d’acord a la llei quan li convé. 
 
TERCER Donar coneixement dels acords al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte així com a la Conselleria d’Ensenyament, a l’ l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, a les Universitats de Catalunya, al Govern espanyol, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC). 
 
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. 
 
Així doncs, , el text de la moció queda de la seguent manera :  
 
Moció que presenta el grup municipal CIU, ERC-AM, Gent fent Poble i PSC per 
reclamar al govern espanyol l'import de les beques.  
 

Una nova sentència del Tribunal Constitucional (TC) torna a donar la raó al Govern de 
la Generalitat en relació al traspàs en la gestió del fons de beques i ajuts a l’estudi, 
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davant l’incompliment reiterat de l’Estat espanyol del primer pronunciament del TC al 
respecte, l’any 2001. 
 
Resol favorablement un recurs del Govern contra el Reial Decret 1721/2007 en relació 
a la distribució de la quantia variable. El text també recorda que l’Estat encara no ha 
fet efectiu el traspàs de la competència, tal i com es recull en la sentència 188/2001, 
en relació als conflictes derivats del Reial Decret 2298/1983. 
 
A més, la sentència del passat mes de maig (STC 26/2016) el Tribunal Constitucional 
tornava a declarar, a mode de recordatori reiteratiu, que la competència en aquesta 
matèria li correspon a la Generalitat de Catalunya. Doncs, és una tasca que s’hauria 
de gestionar per complet des de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR). Actualment el càlcul centralitzat d’aquest quantia –que realitza el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports (MECD)– interfereix al mig del procés de gestió i 
impossibilita la gestió descentralitzada que recull el conveni que anualment subscriu el 
Govern amb l’Estat. La distribució de la quantia variable de les beques i ajuts a l’estudi 
en mans de l’AGAUR, es traduiria en què els estudiants tindrien l’ingrés de la beca en 
el moment de la comunicació de la seva resolució  ja que  l’AGAUR no estaria pendent 
de la transferència de crèdit per part del MECD. 
 
La nova gestió del fons estatal permetria 150 milions d’euros extres per poder ampliar 
el sistema de tarifació social i, per tant, beneficiar a un major nombre d’estudiants; així 
com implementar noves modalitats d’ajuts que incrementin l’equitat com les beques 
salari. D’acord amb aquest sistema, els estudiants paguen en funció de la renda. Així 
el cost total dels estudis que assumeixen els universitaris es situa entre la gratuïtat fins 
el 25%. L’objectiu d’aquest sistema –que va estretament lligat a un sistema de beques 
propi de Catalunya (Beques Equitat)– és assegurar que aquells estudiants que no 
tenen els recursos necessaris, sí tenen garantit l’accés a la universitat. A més, el 
sistema de tarifació social ha rescatat a 6.500 estudiants de rendes més baixes que 
havien quedat fora dels ajuts del MECD per l’enduriment dels criteris acadèmics. 
 
Mentre el Govern de la Generalitat espera el traspàs definitiu, està treballant en el Pla 
Integral de Beques que suposarà una millora en l’eficiència de l’actual sistema de 
tarifació social que ha permès que el 40% dels universitaris catalans estudiï amb algun 
tipus de beca o ajut.  
 
És per tot això que els Grups Municipals de Convergència i Unió, ERC-AM , Gent fent 
Poble i PSC a l’Ajuntament de Sant Fruitós  
 
ACORDEN :  
 
PRIMER. Exigir al Govern espanyol que compleixi la Llei i la sentència del Tribunal 
Constitucional amb el retorn de la competència de gestió de fons de beques i ajuts a 
l’estudi, fet que permetria una millor gestió en benefici dels estudiants. 
 
SEGON. Denunciar una vegada més els incompliments del Govern espanyol en què 
només actua d’acord a la llei quan li convé. 
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TERCER Donar coneixement dels acords al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte així com a la Conselleria d’Ensenyament, a l’ l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, a les Universitats de Catalunya, al Govern espanyol, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC). 

 
 

9. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM sobre la incorporació de 
Sant Fruitós dins dels actes de commemoració de l’any Ramon Casas 
(exp. 959/2016) 

 
Ramon Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932) va ser, juntament amb Santiago 
Rusiñol, el màxim exponent del Modernisme artístic. Cartellista de primer ordre i autor 
d’una completa galeria de retrats de personalitats catalanes de finals del segle XIX i 
començaments del XX, Ramon Casas escenifica la modernització de la pintura 
catalana, tant pel que fa a l’estètica com a la influència d’idees i corrents procedents 
de París, on va fer contínues estades. 
 
La seva obra i figura va adquirir un ampli reconeixement en la societat catalana de 
l’època, on va esdevenir un dels retratistes i cartellistes de referència.  
 
Complerts 150 anys del seu naixement, la Generalitat ha preparat tot un any 
d’activitats per reivindicar el paper rellevant que aquest artista va tenir en la pintura 
moderna catalana i per posar en valor el conjunt de la seva obra. 
 
Atenent que:  
 
Primer: Enguany se celebren els cent cinquanta anys del naixement del pintor Ramon 
Casas, persona de referència dins de la cultura catalana, sobretot vinculat dins del 
moviment artístic del modernisme i amb llaços molt importants amb el poble de Sant 
Fruitós de Bages, on va viure durant molts anys i crear gran part de la seva obra 
 
Segon: Tenint en compte que la commemoració de l’Any Ramon Casas 2016 
s’organitza en tres eixos conceptuals:  

- l’accés  
- el coneixement  
- la creativitat  
 

El conjunt d’activitats que es coordinen, promouen, impulsen i s’organitzen des del 
comissariat, amb la col·laboració d’institucions i entitats que hi contribueixen 
acompleixen tots tres aspectes, sovint complementaris, s’acorden amb els següents 
objectius:  

- aconseguir la màxima participació i gaudi per part de tota mena de públics;  
- estendre la commemoració de Ramon Casas a tot el territori de Catalunya;  
- promoure la integració de les activitats en la programació i serveis dels 
museus, monuments i col·leccions d’art amb obra de Ramon Casas obertes al 
públic, així com dels diversos agents culturals;  
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- integrar en la commemoració diversos àmbits d’activitats susceptibles 
d’evocar, d’alguna manera la figura de Ramon Casas, com el món de la 
gastronomia o del motor, entre altres;  
- contribuir a la difusió i internacionalització de la cultura catalana per mitjà de la 
figura de Ramon Casas, artista que com pocs és considerat com una icona de 
la modernitat i del Modernisme;  
- informar permanentment i puntualment de les activitats de forma accessible i 
actualitzada per mitjà del lloc web oficial de les commemoracions de la 
Generalitat de Catalunya dedicat a Ramon Casas. 

 
Tercer: Tenint en compte que aquesta commemoració es pretén que tingui un 
important ressò tan a nivell nacional com internacional. 
 
Quart: Atenent que en l’acte que es va fer el passat dia 6 de juliol a Món Sant Benet 
dins del marc de l’any Ramon Casas, i en el transcurs de l’acte va quedar palès que el 
poble de Sant Fruitós, tot i la importància que va tenir en la vida del pintor, no té previst 
desenvolupar cap activitat impulsada  des de l’ajuntament que permeti difondre la vida 
del pintor a Sant Fruitós, així com fer conèixer als veïns de Sant Fruitós el llegat que el 
pintor Ramon Casas va deixar; la única iniciativa que es va donar a conèixer al 
respecte ve impulsada per Món Sant Benet, no pel consistori municipal, ja que no 
consta en la programació oficial d’actes. 
 
Cinquè: Considerant que Sant Fruitós de Bages mereix no perdre aquesta bona 
oportunitat de coneixement, difusió de la cultura i possibilitat de projecció exterior. 
 
Per tot això, el Grup ERC-AM Sant Fruitós de Bages, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer: Que Sant Fruitós s’incorpori  dins la programació d’actes de l’any Ramon 
Casas de manera explícita. 
 
Segon: Que es faci la petició de programació d’una exposició temàtica del pintor 
Ramon Casas dins el marc dels actes commemoratius. 
 
Tercer: Que s'informi del sentit d'aquesta moció i s'encoratgi a tots els centres 
educatius de Sant Fruitós a participar activament dels actes de commemoració 
previstos, fent propostes didàctiques que difonguin i ajudin a conèixer l'obra del pintor 
Ramon Casas entre els infants i joves fruitosencs 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
_X_ REBUTJAT. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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Resultat de la votació: A favor : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 
                                         En contra : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )  
                                  Abstencions : - 

 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI  

 
10. Aprovació inicial de la Modificació puntual PGOM en l’àmbit del polígon 

industrial de Santa Anna ( exp. 465/2016 ) 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, la regidora Cristina Murcia Caraballo 
abandona la sessió per indisposició.  
 
Primer. Vist el document anomenat Modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal en l’àmbit de Santa Anna, promoguda per l’Ajuntament i 
redactada per INGLOBA GROUP ASESORES SL. 
 
Sector. Atès l’informe de l’arquitecta i del secretari i interventor municipals.  
 
Atès el que disposen els articles, 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la 
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en l’àmbit de Santa Anna, promogut per l’Ajuntament en els termes que 
consten en l’expedient, havent d’incorporar-se en el document d’aprovació provisional, 
les indicacions descrites a l’informe de l’arquitecte municipal: 
 
Pel que respecta a la funcionalitat dels espais lliures, caldrà afegir un apartat específic 
en la documentació que justifiqui un a un els espais lliures modificats. Especialment 
s’atendrà a la nova situació proposada respecte de l’existent, a garantir un bon accés 
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als espais i a la possibilitat d’utilització d’aquests per a les finalitats que se li atorguen 
als espais lliures.  
 
Segon. Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a 
tots els ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la 
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients. 
 
Tercer. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 
 
Quart. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
següents organismes afectats per raó de llurs competències: informe previ al servei 
territorial d’urbanisme de la Catalunya Central i informes sectorials en matèria de medi 
ambient (sol·licitud informe previ de no subjecció a l’òrgan ambiental), carreteres i de 
les companyies dels serveis urbans afectades.  
 
Cinquè. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, durant el 
termini de dos anys,  segons l’àmbit identificat gràficament en el plànol S1 del 
document complert i del document comprensiu. No obstant això, d’acord amb l’article 
102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui suspesa la tramitació de 
procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar els instruments o atorgar 
les llicències fonamentals en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament aprovat inicialment, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del planejament nou, 
una vegada aprovat definitivament.  
 
Sisè. Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació. 
 
Setè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
_X_ NO APROVAT, AL NO ASSOLIR LA MAJORIA ABSOLUTA 
 

http://www.santfruitos.cat/
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Resultat de la votació: A favor : 6 ( 5 Gent fent Poble, 1 PSC ) 
                                          En contra : -  
                                   Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 
 
L’assessorament jurídic preceptiu prestat verbalment a la sessió pel Secretari, s’ha 
traslladat per escrit a l’informe següent :  
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11. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de gestió dels 
residus municipals ( exp. 1157/2015 ) 

 
Durant la deliberació d’aquest punt, la regidora Cristina Murcia Caraballo es 
reincorpora a la sessió.  
 
La Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova  el text refós de la Llei reguladora de 
residus, estableixin  com a objectius la minimització en la generació de residus, la 
reutilització, la recollida selectiva, el reciclatge i altres formes de valorització material 
dels residus i en general, de tota disposició incontrolada de residus. 
 
La adaptació aquestes normes fa necessària l’actualització del marc normatiu 
municipal en matèria de residus, dispers en altres normes (Ordenança municipal de 
convivència ciutadana, Ordenança Municipal per la gestió de runes i terres). 
 
Vist el projecte d’ordenança municipal reguladora de la gestió de residus, proposat per 
la Comissió d’estudi, en la seva reunió celebrada el dia 20 de juny de 2016, el qual, 
estableix la regulació del servei recollida de residus municipals, l’ús del servei, 
equipaments i instal·lacions pels usuaris i estableix els tipus de les infraccions i 
sancions pel seu incompliment. 
 
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 
d’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. 
 
D’acord amb les facultats i competències atribuïdes al Ple de la corporació per l’article 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52 
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. 
 
Prèvia proposta a la Comissió informativa de Promoció del Territori , el Ple 
 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment, l’Ordenança municipal de la gestió de residus, segons 
el text elaborat per la Comissió d’estudi que s’annexa. 
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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 esmentats. 
 
Transcorregut aquest termini d’exposició pública, en cas de no haver-hi cap  al·legació  
o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial de la 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’Ordenança municipal de la gestió de residus  no 
entrarà en vigor fins que hagin 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. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  
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ANNEX: AVANTPROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA GESTIÓ DE 
RESIDUS (ELABORAT PER LA COMISSIÓ D’ESTUDI EN LES SEVES SESSIONS 
DE 10/03/2016 I 20/06/2016) 

 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
PREÀMBUL 
Objectius generals i marc legal de la competència 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS I DEFINICIONS  
Article 1 Objecte i àmbit d'aplicació  
Article 2 Foment de les conductes cíviques en matèria de residus 
Article 3 Compliment de l'ordenança per part dels ciutadans  
Article 4 Subsidiarietat  dels  treballs  de  neteja  i  de  gestió  dels  residus 

municipals 
Article 5 Definicions 
TÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
CAPÍTOL I. ASPECTES GENERALS.  
Article 6 Residus municipals 
Article 7 Fraccions de residus  
Article 8 Residus exclosos  
Article 9 Prestació dels serveis  
Article 10 Propietat dels residus  
Article 11 Taxes 
Article 12 Drets dels ciutadans  
Article 13 Deures dels ciutadans 
CAPÍTOL II. PREVENCIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS  
Article 14 Reducció del consum  
Article 15 Reutilització dels béns  
Article 16 Autocompostatge  
CAPÍTOL III. GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS  
Article 17 El servei municipal de gestió dels residus municipals  
Article 18 Separació en origen dels residus municipals  
Article 19 La recollida dels residus municipals  
Article 20 Horaris i freqüències de recollida dels residus municipals  
CAPÍTOL IV. NORMES I OBLIGACIONS DELS USUARIS RESPECTE A LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS MUNICIPALS  
Article 21 Normes generals  
Article 22 Normes relatives als contenidors de recollida de residus municipals  
Article 23 Contenidors d'ús exclusiu  
Article 24 Bosses especials  
Article 25 Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estris  
Article 26 Normes relatives als residus d'esporga i jardineria  
Article 27 Normes relatives als residus procedents de roba usada  
Article 28 Actes públics generadors de residus municipals  
CAPÍTOL V. GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS  
Article 29 Residus comercials  
Article 30 Modalitats de gestió dels residus comercials  



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 69 de 99 

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 31 Servei municipal de recollida de residus comercials  
Article 32 Excepcions relatives als serveis de prestació obligatòria per part de 

l'Ajuntament  
Article 33 Comerços no adscrits al servei municipal  
Article 34 Noves llicències/comunicacions d’activitats 
Article 35 Recollida de residus generats en el mercat municipal i obligacions 

dels titulars de les parades  
CAPÍTOL VI. SERVEI MUNICIPAL DE DEIXALLERIA  
Article 36 Servei municipal de deixalleria  
Article 37 Usuaris de les deixalleries. 
Article 38 Residus admissibles i no admissibles  

 
TÍTOL IV. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR  
CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ I TIPIFICACIÓ  
Article 39 Classificació  
Article 40 Infraccions lleus  
Article 41 Infraccions greus  
Article 42 Infraccions molt greus  
CAPÍTOL II. SANCIONS  
Article 43 Classes de sancions 
Article 44 Multes  
Article 45 Quantia de les multes  
CAPÍTOL III. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS  
Article 46 Criteris de graduació  
Article 47 Criteris objectius i subjectius  
Article 48 Causes d'agreujament  
Article 49 Reincidència  
Article 50 Pagament  
Article 51 Prescripció  
CAPÍTOL IV. RESPONSABILITAT  
Article 52 Persones responsables  
Article 53 Autors i altres responsables  
CAPÍTOL V. FUNCIÓ INSPECTORA  
Article 54 Atribucions  
Article 55 Obligacions de les persones o entitats inspeccionades  
CAPÍTOL VI. MESURES SUBSTITUTIVES  
Article 56 Infraccions contra els béns públics  
Article 57 Procediment  
Article 58 Tipus de mesures  
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
DISPOSICIÓ FINAL  
Annex 1 Residus admissibles i no admissibles a la Deixalleria  
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
PREÀMBUL  
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Objectius generals i marc legal de la competència 
 
 
El municipi de Sant Fruitós de Bages aposta per la sostenibilitat i per impulsar un 
model de desenvolupament que no actuï en detriment del medi ambient ni del 
malbaratament dels recursos naturals dels quals depenen les activitats humanes. Per 
això, és necessària la col·laboració de tots els sectors en la consecució dels objectius 
municipals en matèria de prevenció i reciclatge dels residus per aconseguir un models 
de municipi sostenible. 
 
La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en uns principis generals que 
emanen, bàsicament, dels programes d'acció de la Unió Europea, de l'estratègia 
comunitària de la gestió de residus i de les normatives de diferent rang, en primer lloc 
la Constitució Espanyola.  
 
La Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora 
dels residus, estableixen com a objectius, per aquest ordre de prioritats, la 
minimització en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge i altres formes de 
valorització obligatòria de determinats tipus de residus i fixa uns objectius de reducció, 
reciclatge i valorització de residus d'envasos i en general, de tota disposició 
incontrolada dels residus. Per altra banda la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i 
residus d’envasos, fixa el objectius de reducció, reciclatge i valorització. 
 
D’acord amb l’article 25.2  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local; i els articles 63 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 8 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
municipi exercitarà, en tot cas, competències en els termes de la legislació de l'Estat i 
les Comunitats Autònomes, en matèria de protecció del medi ambient. 
 
Així correspon als municipis, com a servei obligatori, la recollida, transport i tractament 
dels residus urbans, en la forma en què estableixin les respectives ordenances. 
 
Els ajuntaments són els que han d'exercir les competències de programació, 
planificació, ordenació i execució en matèria de gestió dels residus municipals, d'acord 
amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya. 
 
L'Ajuntament adquireix la propietat i responsabilitat de la gestió dels residus un cop 
aquests han estat lliurats correctament per a la seva recollida; sens perjudici de les 
responsabilitats imputables a la persona lliuradora dels materials, en cas 
d'incompliment de les condicions de lliurament dels materials de la present ordenança.  
 
Quan les entitats locals considerin que el residus presenten característiques que 
dificultin llur recollida, transport, valorització o eliminació, podran obligar al productor o 
posseïdor dels mateixos a que, prèviament a llur recollida, adoptin les mesures 
necessàries per tal d’eliminar o reduir aquestes característiques o que els dipositin en 
la forma i llocs adequats. 
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Igualment, es disposa que, quan es tracti de residus municipals diferents als generats 
en domicilis particulars, les entitats locals competents, per motius justificats, podran 
obligar els posseïdors o gestionar-los per si mateixos. Per altra banda, les entitats 
locals, mitjançant les ordenances municipals, han de promoure la previsió en els 
edificis d'habitatges i d'oficines, i en els comerços, els tallers i d'altres establiments 
situats en medis urbans, d'espais i d'instal·lacions que facilitin la recollida selectiva 
dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites per aquesta llei.  
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS I DEFINICIONS  
 

Article 1 Objecte i àmbit d'aplicació  
 
1. La present ordenança té per objecte regular la gestió de residus municipals, al terme 
de Sant Fruitós de Bages,  i establir les condicions en les quals l’ajuntament ha de 
prestar i l’usuari ha d’utilitzar el servei de recollida de residus municipals, i altres 
residus la gestió dels quals correspongui als ens locals. 
 
Aquesta gestió de residus s’inspira en els principis següents: 
a) Reduir, reutilitzar i reciclar. La millor gestió és evitar el consum innecessari, allargar 
la vida útil dels bens consumits i un cop  aquests han esgotat la seva vida i esdevenen 
residus, crear nous productes a partir dels materials reciclats. 
b) El model de gestió de residus es basa en la via cultural i educativa que aposta per la 
participació ciutadana i la implicació de la ciutadania respecte el principi anterior. La 
informació i educació ambiental són, per tant, importants eines de gestió municipal. 
c) Els drets i deures ciutadans esdevenen en aquesta Ordenança el contracte social 
per a un consum responsable, sostenible i solidari entre tots els que viuen al municipi. 
Les activitats insolidàries són denunciables i punibles. 
d) Regular la gestió de residus de les activitats econòmiques que poden acollir-se al 
servei municipals i les que han d’optar per una gestió privada. 
e) Aplicar en l’àmbit de les competències municipals el principi de responsabilitat dels 
productors, dels posseïdors i dels distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que 
s’esdevenen del seu producte. 
f) Promoure la minimització dels residus considerats com a rebuig, ja sigui per la seva 
composició o per la mala gestió, amb la finalitat d’evitar dipositar-los en abocadors o 
incineradores. 
g) Assolir un nivell de gestió de residus de qualitat des del punt de vista tècnic social  i 
econòmic, en tant els residus són un indicador de la quantitat de recursos naturals i 
d’energia que es consumeix el municipi ( com més residus es recuperin més alt és el 
nivell de protecció del medi ambient ). 
h) Principi de protecció de la salut humana. 
i) Principi de sostenibilitat en el cicle de la vida. 
j) Principi de contribució a la lluita contra el canvi climàtic i d’adaptació al mateix. 
k) Principi de contribució a l’estalvi i eficiència energètica. 
 
2. En l'exercici de les competències municipals, la present Ordenança desenvolupa la 
legislació estatal i autonòmica en matèria de residus i de règim local, havent-se 
d'interpretar i aplicar-se en tot moment, d'acord amb la legislació vigent.  
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3. Es consideren usuaris del servei municipal de recollida de residus tots els veïns i 
altres persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol tipus d’establiment 
professional, comercial o industrial o de serveis situats en el terme municipal a qui no 
presti un servei un gestor autoritzat.  
 

Article 2 Foment de les conductes cíviques en matèria de residus 
 
1. Tots els habitants i responsables d’activitats de Sant Fruitós de Bages han 
d’observar una conducta encaminada a evitar i a prevenir el deteriorament del 
municipi, a fomentar la salubritat, a utilitzar racionalment els productes de consum, a 
minimitzar la producció de residus i a preservar el medi ambient en general. 
2. L’Ajuntament ha de fomentar el coneixement per part dels ciutadans i activitats de 
l’impacte ambiental derivat del seu consum i de la seva producció de residus. Així 
mateix, ha de fomentar mitjançant campanyes informatives les actituds que facilitin 
l’assoliment dels objectius d’aquesta Ordenança. 
3. Els ciutadans i ciutadanes i les activitats econòmiques han de col·laborar en 
l’assoliment dels objectius municipals. L’Ajuntament ha de posar mitjans a l’abast per 
tal que la participació ciutadana en la gestió diària sigui fàcil i àgil. 
4. L’Ajuntament afavoreix les actuacions que en matèria dels residus desenvolupin els 
particulars o les activitats per iniciativa pròpia i que s’orientin a millorar la qualitat de 
vida de Sant Fruitós de Bages i el medi ambient en general. 
 

Article 3 Compliment de l'ordenança per part dels ciutadans  
 
1. La present ordenança és d’obligat compliment tant per als particulars com per als 
titulars de les activitats econòmiques independentment del seu lloc de residència 
habitual o la seva adreça social. 
2. L'Ajuntament exigeix el compliment d'aquesta ordenança i obliga els infractors o 
infractores a la restauració dels béns danyats, sens perjudici de les sancions que 
corresponguin. 
3. Les normes d’aquesta ordenança s’apliquen per analogia en els supòsits que tot i no 
estar expressament recollits, per la seva naturalesa estiguin en el seu àmbit 
d’aplicació. 

  
Article 4 Subsidiarietat  dels  treballs  de  neteja  i  de  gestió  dels  residus 

municipals 
 
L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió dels 
residus que segons l'ordenança han d'efectuar els ciutadans, després del 
requeriment previ als propietaris o usuaris, i els imputarà el cost dels serveis 
prestats sens perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada 
cas. 
En casos de justificada urgència l’actuació municipal pot ser immediata, sense que 
aquest fet exoneri del pagament del servei a qui correspongui. 
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Article 5 Definicions  
 
1. A efectes del disposat en la següent ordenança s’entendrà per: 

 
a) Residus municipals: Els generats en els domicilis particulars, els comerços, les 
oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i 
que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els 
dits llocs o activitats. També tenen la consideració de residus municipals els residus 
procedents de la neteja de les vies publiques, zones verdes i àrees recreatives i 
animals morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els 
enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària. 
b) Olis vegetals usats: els residus d'olis vegetals propis de les activitats de fregir 
domèstics o de bars, restaurants, hotels i altres serveis de restauració, així com els olis 
de conserves. No s'inclouen aquí altres grasses alimentàries.  
c) Piles: la font d'energia elèctrica obtinguda per transformació directa d'energia 
química i constituïda per un o varis elements primaris (no recarregables). 
d) Recollida: operació consistent en l’arreplega de residus, inclosa la classificació i 
emmagatzematge inicials per al seu transport a una instal·lació de tractament. 
e) Recollida especial: aquella recollida separada d’utilització optativa per part de 
l'usuari. 
f) Recollida separada/segregada: la recollida en la que un flux de residus es manté per 
separat, segons el seu tipus de naturalesa, per a facilitar el seu tractament específic. 
g) Residus comercials: els generats per l'activitat pròpia del comerç, dels serveis de 
restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector de 
serveis. 
h) Residus d'aparells elèctrics o electrònics: aparells elèctrics i electrònics, els seus 
materials, components, consumibles i subconjunts que els componguin, a partir del 
moment en que passen a ser residus. 
i) Residus de construcció i demolició d'obra menor: qualsevol residu que es generi en 
una obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o 
immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i escassa entitat constructiva i 
econòmica, que no suposi alteració del volum, de l’ús, de les instal·lacions d'us comú o 
del nombre d'habitatges i locals, i que no precisi de projecte firmat per professionals 
titulats. 
j) Residus d'envasos: tot envàs o material d’envàs del qual es desprengui el seu 
posseïdor o tingui la obligació de desprendre's en virtut de les disposicions en vigor. 
k) Residus orgànics: les restes de menjar i de cuinar. També s'inclouen les restes de 
jardineria de mida petita. 
l) Residus industrials: els resultants dels processos de fabricació, de transformació, 
d’utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial, 
excloses les emissions a l'atmosfera. 
m) Residu perillós (o especial): classe de residu que, en funció de les seves 
característiques de corrosivitat, reactivitat, explosivitat, toxicitat, inflamabilitat i 
patogenicitat, pot presentar risc a la salut pública o causar efectes adversos al medi 
ambient. Coincideixen amb aquells residus qualificats com a perillosos per la Decisió 
de la Comissió 2001/118/CE. 
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n) Residus sanitaris assimilables a domèstics: són els generats com a conseqüència 
de les activitats sanitàries prestats en centres sanitaris que no tinguin la qualificació de 
perillosos i que, d'acord amb la normativa, no exigeixin requisits especials de gestió. 
o) Voluminosos: aquells residus que es generen en les llars o comerços que presenten 
característiques especials de volum, pes o mida que dificulten la seva recollida a 
traves del sistema de recollida ordinària. 
 
TÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
CAPÍTOL I. ASPECTES GENERALS.  
 

Article 6 Residus municipals 
 
1. Són  residus municipals els residus domèstics, de comerços, oficines i serveis, i 
també els que no tenen la consideració de residus especials que per la seva 
naturalesa o composició poden assimilar-se als residus domèstics, incloses les 
fraccions recollides selectivament.  
 
2 També tenen la consideració de residus municipals els residus procedents de la 
neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives; els animals domèstics 
morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs 
procedents d’obres menors i reparació domiciliària.  
 
3. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages podrà:  
 

- Recollir els residus comercials no perillosos en els termes que s'estableixin en 
la present Ordenança.  

- Recollir els residus domèstics industrials en els polígons industrials. 
- Recollir els residus comercials originats a la indústria que tenen la consideració 

d'assimilables als municipals. 
 
Article 7 Fraccions de residus  

 
1. Els residus municipals objecte de recollida al carrer es classifiquen segons la 
tipologia en les fraccions següents:  
a) Matèria orgànica: comprèn les restes de menjar i de cuinar. També s'inclouen les 
restes de jardineria de mida petita de tipus herbàcia. 
b) Envasos i embolcalls lleugers: comprèn els envasos de plàstic, films, les llaunes 
metàl·liques i els brics, i els que estan identificats amb el punt verd.  
c) Vidre: comprèn, entre d'altres, els pots de vidre i les ampolles.  
d) Paper i cartró. Fracció dels residus municipals constituïda per paper i cartró 
e) Voluminosos: residus que per la seva grandària distorsionen la gestió ordinària dels 
residus municipals. 
f) Roba: roba usada i calçat.  
g) Resta: comprèn la pols d'escombrar, cendres, burilles de cigarreta, compreses, 
bolquers, plàstics bruts i tot el que encara que no estigui comprès en els altres apartats 
no es pot valoritzar materialment. (antigament conegut com a rebuig). 
h Especials: d’acord amb la Llei de residus, tenen aquesta consideració els 
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fluorescents i llum de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, olis 
usats vegetals i minerals, piles i acumuladors, electrodomèstics que contenen 
substàncies perilloses. 
Aquests residus es recullen a la deixalleria o bé a la deixalleria mòbil. 
 
2. L'Ajuntament, en funció de la millora de la gestió dels residus, de les instal·lacions 
de tractament disponibles i del context normatiu, podrà variar les fraccions amb què cal 
classificar els residus.  
 

Article 8 Residus exclosos  
 
1. Resten exclosos del servei municipal de gestió de residus municipals tots els altres 
residus que no tinguin la consideració de residus municipals. De forma específica, en 
resten exclosos els residus industrials i els residus especials del sector terciari que per 
les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic.  
 
2. L'Ajuntament no es fa càrrec dels residus assimilables als municipals originats a 
qualsevol activitat quan per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat 
de lliurament diari, contingut d'humitat i d'altres característiques, no puguin ser objecte 
del servei de gestió de residus municipals.  
 
3. S'exclouen d'aquesta ordenança la gestió dels vehicles fora d'ús i els residus 
sanitaris no assimilables a domèstics, els quals queden regulats per la seva pròpia 
normativa. 
 

Article 9 Prestació dels serveis  
 
1. Correspon a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages prestar el servei de recollida de 
residus municipals, d'acord amb el previst en la present ordenança i en la normativa 
aplicable i conforme als sistemes tècnics i organitzatius que en cada moment estimi 
més convenients per als seus interessos, tenint en compte l'eficiència operativa i 
econòmica del servei, així com la seva qualitat.  
 
2. La prestació d'aquest servei podrà dur-se a terme a través de les formes de gestió 
directa o indirecta previstes en la legislació de règim local.  
 
3. Així mateix, la recollida podrà dur-se a terme per l'Ajuntament de forma independent 
o mitjançant associació de diverses entitats locals a través de la figura legal de 
l’encomanda de gestió o qualsevol altra que procedeixi.  
 

Article 10 . Propietat dels residus  
 
L'Ajuntament adquireix la propietat i responsabilitat de la gestió dels residus un cop 
aquests han estat lliurats correctament per a la seva recollida; sens perjudici de les 
responsabilitats imputables a la persona lliuradora dels materials en cas 
d'incompliment de les condicions de lliurament dels materials de la present ordenança.  
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Article 11 . Taxes 
 
L’Ajuntament  podrà establir les taxes o els preus públics que corresponguin en relació als 
serveis que es prestin d’acord amb la present Ordenança. 

Article 12 . Drets dels ciutadans 
Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a: 

- Ser usuaris dels serveis municipals de recollida de residus en els termes que 
estableix la present ordenança. 

- Conèixer els horaris i condicions de lliurament dels residus. 
- Disposar, en el seu entorn, de contenidors diferenciats per separar les diferents 

fraccions de residus (vidre, envasos, paper i cartró i matèria orgànica). 
- Accedir a un servei de deixalleria que gestioni els seus residus especials i altres. 
- Accedir a un servei de recollida de residus voluminosos. 
- Que els seus residus siguin correctament tractats per tal que es garanteixi el 

màxim reciclatge i el mínim impacte ambiental. 
- Ser informats de les dades de la producció de residus i l’impacte que generen 

sobre el medi ambient. 
- Ser informats del cost econòmic de la gestió dels residus i de l'ús que es fa de la 

seva taxa.  
- Participar en la gestió formulant suggeriments, queixes, avisos o denúncies en 

matèria de gestió dels residus a través dels mitjans que l’Ajuntament posi a l’abast. 
L’Ajuntament està obligat a atendre els suggeriments, queixes, avisos o denúncies 
dels ciutadans, exercint les accions que correspongui en cada cas i a respondre en 
un termini al màxim de breu possible. 

- Participar en la gestió dels residus a través de les institucions de la participació 
(dret de petició, dret de proposta, audiència pública, consulta  popular,  dret  de debat 
i iniciativa ciutadana) i també a través de la gestió de conflictes. 

- Rebre respostes fonamentades a les seves peticions. 
 

Article 13 . Deures dels ciutadans 
 
Els ciutadans i les ciutadanes tenen el deure de: 
 
- Separar en origen els seus residus segons les fraccions estipulades en la 
present ordenança. 

- Dipositar els residus conforme als requeriments que estableixi l’Ajuntament pel que 
fa a horari i condicions de lliurament. 

- Utilitzar correctament els contenidors de les diferents fraccions, en la forma 
que estableix la present ordenança. 

- Portar al servei de deixalleria tots els residus especials, tòxics o perillosos, i evitar- 
ne la proliferació al medi. 

- Comunicar el lliurament d’un residu voluminós al servei establert per l’Ajuntament i 
ajustar-se a les condicions especificades. 

- Col·laborar en la consecució dels objectius municipals en matèria de prevenció i 
reciclatge de residus. 

- Pagar la taxa corresponent fixada per l’Ajuntament. 
- Denunciar  els  incompliments  de  la  present  ordenança  observats  en  
d’altres ciutadans i les anomalies en la gestió del servei. 
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CAPÍTOL II. PREVENCIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS  
 

Article 14 . Reducció del consum  
 
L’Ajuntament i els ciutadans i les ciutadanes han de procurar satisfer les seves 
necessitats emprant els mínims recursos materials, prioritzant en primera instància 
l'adquisició de béns amb el mínim impacte sobre el medi.  
 
 
 

Article 15 . Reutilització dels béns  
 
Abans d'eliminar com a residu un bé de consum, l’Ajuntament i els ciutadans i les 
ciutadanes han de procurar exhaurir la seva vida útil, li han de donar un nou ús o bé 
procurar que algú altre pugui servir-se'n.  
 

Article 16 . Autocompostatge  
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages podrà promoure de forma alternativa, com la 
via més sostenible possible pel tancament del cicle de la matèria orgànica, l'auto 
compostatge a través de programes de seguiment i campanyes d'educació ambiental.  
 
 
CAPÍTOL III. GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS  
 

Article 17 . El servei municipal de gestió dels residus municipals  
 
1. El servei de gestió de residus municipals és prestat per l'Ajuntament, amb caràcter 
general i obligatori, en tot el territori municipal que tingui la consideració de sòl urbà i 
en la forma de gestió que determini l'Ajuntament, a excepció dels polígons industrials i 
les activitats de caire particular, en els quals es determinaran les accions a dur a terme 
en funció de la viabilitat i millor alternativa en benefici del bon funcionament del servei.  
 
2. Els titulars de les activitats econòmiques, fora d'aquests emplaçaments, no rebran el 
servei. La única excepció serà quan, per motius de bon funcionament del servei, 
fonamentat per volum o característiques específiques dels residus generats, sigui 
recomanable la seva inclusió.  
 
3. Pel que fa als habitatges i les activitats situades en sòl no urbanitzable, els titulars 
hauran de gestionar els residus produïts mitjançant la contractació d'un gestor 
autoritzat a excepció d'aquells casos on l'Ajuntament tingui disponibilitat de prestar, a 
lliure elecció, el servei.  
 
4. La gestió dels residus municipals inclou la selecció en origen per part del ciutadà i 
titulars de les activitats de les diferents fraccions de residus de les quals es fa recollida 
selectiva, així com el dipòsit d'aquestes fraccions i del rebuig en els indrets i les 
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condicions que l'Ajuntament assenyali. També s'inclou el transport i la valorització de 
les diferents fraccions dels residus.  
 

Article 18 . Separació en origen dels residus municipals  
 
1. La gestió dels residus municipals inclou obligatòriament seleccionar en origen, per 
part de la ciutadania i les activitats, les diferents fraccions dels residus de les quals es 
fa recollida selectiva, i dipositar cada una d'aquestes fraccions i el rebuig en els llocs i 
de la forma que l'Ajuntament determini per a cadascuna d'elles.  
 

Article 19 . La recollida dels residus municipals  
 
1. La recollida de residus municipals inclou:  
a) La recollida selectiva mitjançant contenidors al carrer, de les diferents fraccions: 
matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i rebuig.  
b) La recollida d'altres fraccions segons els sistemes indicats per a cadascuna d'elles 
per l'Ajuntament.  
 
2. El volum de recollida situat a la via pública ha de ser proporcional a les diferents 
fraccions de residus estimades per als domicilis i els comerços als quals es presta el 
servei.  
 
3. L'Ajuntament ha de garantir el buidatge dels contenidors amb una freqüència tal que 
eviti els desbordaments, sempre i quan no es produeixin situacions excepcionals o 
d'altres derivades de comportaments incívics.  
 
4. Els contenidors han d'estar en correcte estat de neteja i manteniment, així com el 
seu entorn.  
 
5. Els serveis específics de recollida de voluminosos es donen en els termes i 
condicions que determina la present Ordenança.  
 
6. En casos especials en què, per raons excepcionals d'ubicació o dificultat d'accés 
dels serveis de recollida, el punt d'aportació dels residus estigui situat a una distància 
superior a l'habitual, persisteix l'obligació de dipositar-hi els residus.  
 
 

Article 20 . Horaris i freqüències de recollida dels residus municipals  
 
1. L'Ajuntament estableix el servei de recollida de residus municipals, les freqüències i 
els horaris més adients per a la correcta gestió dels residus municipals.  
 
2. Els horaris de referència per als residus domèstics són els següents:  
a) Pel que fa a la fracció orgànica i la resta (rebuig), l’horari per dipositar els residus als 
contenidors, és preferentment de les 19.00 a les 22.00 hores.  
b) Pel que fa a les fraccions d’envasos i paper cartró, els residus es poden dipositar als 
contenidors ubicats a la via pública i soterrats, a totes hores.  
c) L’horari recomanat per dipositar el vidre és de 10.00 del matí a 22.00 hores.  
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d) Els horaris de recollida comercial s’explicaran específicament als establiments als 
que es faci recollida.  
 
 
3. L'Ajuntament podrà introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis 
de recollida que, per motiu d'interès públic o la millora del servei consideri convenients, 
sense necessitat de modificar aquesta ordenança.  
 
4. L'Ajuntament farà públic, amb antelació suficient, qualsevol canvi en l'horari, la 
forma o la freqüència de prestació dels serveis, llevat de les disposicions dictades per 
l'Alcalde en situació d'emergència.  
 
CAPÍTOL IV. NORMES I OBLIGACIONS DELS USUARIS RESPECTE A LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS MUNICIPALS  
 

Article 21 . Normes generals  
 
1. Prendre consciència i col·laborar en el manteniment i conservació del medi ambient, 
tot procurant adoptar una conducta que tendeixi a evitar i prevenir la generació de 
residus i aplicant mètodes que minimitzin els impactes ambientals i estètics.  
 
2. Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions de residus en origen 
i dipositar-los selectivament als contenidors específics instal·lats a la via pública o, de 
la forma establerta, en la zona on estigui ubicat l'habitatge. A tal efecte, han de complir 
les obligacions i restriccions següents:  
a) La utilització de les modalitats, horaris, sistemes i normes d'utilització i funcionament 
que determini l'Ajuntament per a cada zona del municipi i tipus d'usuari/ària. 
L'Ajuntament farà públic amb suficient antelació qualsevol canvi en l'horari, la forma o 
la freqüència de prestació del servei, llevat en disposicions dictades per l'Alcaldia en 
situacions d'emergència.  
b) No és permesa la mescla de fraccions en les recollides segregades, diferenciades o 
selectives.  
c) Dipositar la matèria orgànica, el rebuig i els envasos a l'interior dels respectius 
contenidors en bosses o recipients resistents perfectament tancats i/o lligades, per tal 
d'evitar vessaments i olors. En cap cas és permesa la presentació de residus a dojo en 
excepció del vidre i el cartró. En aquest darrer cas, les caixes s'hauran de dipositar 
plegades dins dels corresponents contenidors.  
d) No és permès, en cap cas, dipositar residus en estat líquid, o susceptible de liquar-
se, a l'interior dels contenidors, a excepció de l’oli vegetal que es diposita en el 
contenidor específic. 
e) No és permès dipositar bosses de residus a les papereres situades a la via pública. 
Són destinades únicament per la deposició de deixalles sòlides de petit format com 
papers, embolcalls, envasos de begudes o similars.  
f) Quan el sistema de recollida sigui mitjançant contenidors, no és permès dipositar o 
abandonar els residus fora d'aquests elements de contenció.  
g) No és permès dipositar als contenidors o en les bosses els residus especials 
generats als domicilis i/o activitats. Aquests residus s'han de lliurar a la deixalleria.  
h) No és permès utilitzar el sistema de sanejament per a l'eliminació de residus, encara 
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que aquests estiguin prèviament triturats.  
i) Tenir cura dels contenidors de recollida adscrits al servei.  
j) En els sistemes de recollida domiciliària a usuaris/àries domèstics no és permesa la 
utilització dels mitjans i sistemes de recollida d'activitats econòmiques. 
k) Les persones usuàries estan obligades a presentar les deixalles en condicions que 
no produeixin abocaments mentre es realitza l'operació de càrrega. Si per 
incompliment d'aquest deure es vessen a la via pública, la persona usuària en serà la 
responsable.  
l) Està prohibit l'abandonament de qualsevol tipus de residu.  
m) És prohibit el lliurament de deixalles que continguin líquids, aigües residuals, olis 
cremats (excepte als contenidors habilitats per aquest ús), cendres calentes, residus 
líquids o viscosos o susceptibles de liquar-se.  
n) Llençar en llocs diferents a les papereres instal·lades a l'efecte en els espais públics 
residus de petit volum tals com papers, xiclets, burilles, caramels, closques i altres 
residus similars.  
o) Denunciar els fets que dificulten el correcte ús i gestió dels serveis de recollida de 
residus.  
 

Article 22 . Normes relatives als contenidors de recollida de residus 
municipals  

 
1. Els contenidors de residus i el seu contingut podran ser manipulats únicament pel 
personal del servei de recollida, excepte aquells contenidors d'ús exclusiu d'un 
establiment comercial específic, que podran ser manipulats pels propietaris d'aquest.  
 
2. Queda prohibit el triatge, la selecció i la retirada de materials dels contenidors, si 
afecta la salubritat i cura de l'entorn.  
 
3. L'Ajuntament decideix el nombre i els punts de col·locació dels contenidors. Els 
serveis tècnics podran proposar noves ubicacions o canviar les existents quan per les 
circumstàncies que concorrin sigui convenient.  
 
4. L'Ajuntament podrà establir guals, reserves d'espai en voreres i indrets adients de la 
via pública per a l'emplaçament dels contenidors.  
 
5. Cal respectar l'espai reservat als contenidors i no és permès moure'ls de 
l'emplaçament que tinguin reservat o traslladar-los. 
 
6. Els vehicles situats o aparcats a la via pública no podran interferir en les operacions 
de buidatge i manteniment de contenidors.  
 
7. Es prohibeix enganxar publicitat de qualsevol tipus o altres elements als 
contenidors, llevat d'excepcions degudament autoritzades. 
 
8. Es prohibeix pintar o grafiar els contenidors, llevat d'excepcions degudament 
autoritzades. 
 
9. Es prohibeix als establiments (susceptibles de ser grans productors i/o de generar 
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una major incidència ambiental) que generen o manipulen productes d'origen orgànic, 
dipositar les restes en contenidors de recollida de residus municipals que no siguin 
d'ús exclusiu.  
 

Article 23 . Contenidors d'ús exclusiu  
 
1. Els contenidors d'ús exclusiu destinats a residus comercials, o de comunitat de 
propietaris o de serveis comunitaris poden ser de propietat municipal o propietat dels 
productors dels residus.  
 
2. En cap cas se n'autoritza l'ús a persones alienes a la titularitat del contenidor.  
 
3. Els contenidors d'ús exclusiu han d'estar correctament identificats. El titular té 
l'obligació de mantenir l'element identificatiu en correcte estat. Els contenidors han 
d'estar dins l'habitatge o l'establiment i s'han de treure a la via pública en horari de 
recollida. En cas d'impossibilitat ha d'haver estat prèviament autoritzat per 
l'Ajuntament.  
 
4. L'Ajuntament podrà homologar els elements identificatius especialment quan 
aquests hagin d'incorporar elements d'identificació electrònica.  
 
5. L'Ajuntament podrà establir una taxa en concepte de lloguer dels contenidors d'ús 
exclusiu.  
 
6. És obligatori l’acompliment dels horaris de presentació de residus a la via pública, la 
recollida de residus i retirada de elements de contenció que estableixi l’ administració.  
 
7. Les persones usuàries resten obligades a tenir cura de la higiene i funcionalitat dels 
contenidors d'ús exclusiu i, així mateix, en són responsables del seu mal ús.  
 
8. Les persones usuàries resten obligades a llençar els residus en bosses o recipients 
perfectament tancats per evitar abocaments, llevat d'aquells casos que des de 
l'ajuntament es dictin altres directrius a seguir.  
 
9. Els residus s'han de dipositar en la forma que determini l'administració, en funció del 
sistema de recollida establert i de tal manera que no es produeixin abocaments en les 
operacions de recollida. En tot cas, si per l'incompliment d'aquesta obligació es vessen 
residus, la responsabilitat correspon a les persones usuàries del servei. 
 
 
10. Les persones usuàries de la recollida comercial, en cap cas poden utilitzar els 
mitjans ni els sistemes propis de la recollida domiciliària domèstica per a la tipologia 
que tinguin establerta una recollida personalitzada.  
 
11. Quan el sistema de recollida sigui mitjançant contenidors no és permesa la 
disposició de residus i objectes fora d'aquest element de contenció, llevat d'aquells que 
corresponguin a recollides sectorials simultànies que no requereixin elements de 
contenció.  
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12. Els establiments hauran de donar compliment als programes específics de 
recollida comercial que, per cada tipus d'establiment, estableixi l'Ajuntament.  
 

Article 24 . Bosses especials  
 
L’Ajuntament pot establir la necessitat que les bosses d’ús domèstic o comercial 
que serveixen per a la recollida de residus tinguin unes característiques concretes  
per afavorir la implantació de la recollida selectiva porta a porta. En aquest cas 
l’Ajuntament estableix els criteris d’homologació de les bosses i les distincions 
dels colors respectius a cada fracció. 
Pel que fa a les bosses compostables, l’Ajuntament afavoreix l’ús de bosses 
compostables per a la recollida selectiva de la fracció orgànica, n’ha de difondre 
l’ús i vetllar perquè les grans àrees comercials i comerços de la ciutat en tinguin a la 
venda. 
 

Article 25 . Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estris  
 
1. La fracció “voluminosos”, són residus que per la seva grandària distorsionen la 
gestió ordinària dels residus municipals.  
 
2. No es podran dipositar a l'interior ni al voltant dels contenidors de residus 
municipals, ni podran ser abandonats a la via pública. L'Ajuntament té establert un 
servei per a les quantitats generades pels particulars en els seus domicilis o activitats 
que inclou:  
a) El lliurament directe a la deixalleria en els horaris i dies d'obertura establerts; sent 
traslladats directament pels seus posseïdors a la deixalleria. 
b) La recollida específica de voluminosos prèvia trucada al telèfon establert a aquest 
efecte, ajustant-se al dia, hora i forma de dipòsit que se'ls indiqui. L’Ajuntament vetllarà 
per que el temps de residència a la via pública sigui el menor possible. 
 
3. Els usuaris del servei han de deixar els voluminosos en els millors dels estats 
possibles per facilitar, si s'escau, la seva reutilització o recuperació.  
 
4. En cas d'abandonar residus voluminosos (ja sigui dins el nucli urbà o en el seu 
terme municipal) o fer un mal ús del servei de recollida de voluminosos, el responsable 
s'haurà de fer càrrec de la retirada dels mobles i estris abandonats o del cost 
corresponent en cas que els retirin els serveis municipals, sense perjudici de les 
sancions administratives que corresponguin. 
 
5. L'Ajuntament podrà establir un preu públic o taxa per a determinades condicions de 
recollida atesa la seva ubicació, volum o característiques particulars.  
 

Article 26 . Normes relatives als residus d'esporga i jardineria  
 
1. Les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica, com ara residus de gespa, 
fulles, flors seques i petites branques, es podran lliurar dins de bosses tancades als 
contenidors destinats a la fracció de matèria orgànica domèstica dels residus 
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municipals.  
 
2. Es prohibeix dipositar restes d'esporga llenyoses en qualsevol tipus de contenidor 
ubicat a la via pública, a menys dels estrictament destinats a aquesta tipologia 
residual.  
 
3. Es prohibeix dipositar en els contenidors ubicats a la via pública, inclòs el de matèria 
orgànica, una quantitat de restes vegetals superior a 50 litres per dia. Quan es 
sobrepassi aquesta quantitat, es podrà sol·licitar el servei de recollida de voluminosos 
de l'Ajuntament. En cas que la quantitat sigui desmesurada caldrà contractar un servei 
privat de recollida específic.  
 
4. En cap cas es pot abocar esporga, gespa o altres restes vegetals a la via pública, 
en solars, parcel·les lliures, lleres de rieres o rius o d'alguna altra manera no prevista 
en aquesta ordenança.  
 

Article 27 . Normes relatives als residus procedents de roba usada  
 
1. La recollida de roba comprèn els vestits, la roba de casa i altres materials tèxtils, així 
com el calçat i complements fabricats en cuir.  
 
2. L'usuari ha de dipositar la roba en els contenidors preparats i senyalitzats 
adequadament pel servei municipal, emplaçats a la via pública o a la deixalleria. 
També es podrà aportar a la deixalleria mòbil.  
 

Article 28 . Actes públics generadors de residus municipals  
 
1. Els participants en actes públics que s'organitzin a Sant Fruitós de Bages tenen 
l'obligació de realitzar la recollida selectiva de les mateixes fraccions que es realitza a 
la resta de recollida domèstica.  
 
2. En cas que les fraccions generades en l'acte públic no es puguin recollir segons el 
sistema habitual, els organitzadors dels actes públics tenen l'obligació de comunicar a 
l'Ajuntament, quinze dies previs a l'acte, quines són les necessitats de recollida de 
l'acte organitzat, volums, fraccions i hores de finalització de l'ús dels elements de 
contenció necessaris; designar un responsable i corresponsabilitzar als participants de 
l'acte en la recollida selectiva. En el cas d'activitats en el medi natural, els 
organitzadors hauran de vetllar per la recollida del material utilitzat (cintes de plàstic, 
etc.).  
 
3. En cas de necessitar elements de contenció específicament per a l'acte, 
l'Ajuntament cedirà els bujols necessaris per a la seva recollida selectiva, sobre els 
quals podrà aplicar un dipòsit a retornar quan el servei de recollida certifiqui que els 
contenidors estan en les condicions que defineix la present ordenança respecte del 
lliurament de les fraccions reciclables. La regulació d'aquest dipòsit correspondrà, en 
tot cas, a l'ordenança fiscal corresponent.  
 
4. Els costos de recollida de residus es podran repercutir a l'entitat organitzadora de 
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l'acte. Les condicions i quanties es recolliran a l'ordenança fiscal si s'escau.  
 
CAPÍTOL V. GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS  
 

Article 29 . Residus comercials  
 
1. Els residus comercials són aquells residus municipals generats per activitats 
comercials, al detall i a l'engròs, l'hoteleria, la restauració, els mercats, les oficines i els 
serveis.  
 
2. Les activitats econòmiques estan obligades a efectuar la recollida selectiva 
conforme a les fraccions establertes en aquesta ordenança. L'Ajuntament pot establir 
inspeccions aleatòries per verificar la qualitat i la quantitat de la separació.  
 

Article 30 . Modalitats de gestió dels residus comercials  
 
1. La gestió dels residus comercials es podrà realitzar, seguint les modalitats següents:  
a) Prestació per part de l'Ajuntament del servei general, que consisteix en la recollida 
diferenciada de les fraccions de residus establertes (paper i cartró, vidre, envasos, 
fracció orgànica i fracció rebuig), mitjançant contenidors situats a la via pública, d'acord 
amb les normes generals fixades pel servei municipal de gestió de residus, incloent-hi 
el servei de deixalleries. 
b) Prestació per part de l’Ajuntament d’un servei específic, que consisteix en la 
recollida porta a porta per a grans productors.  
En aquest cas, la recollida diferenciada de les fraccions de residus es realitzarà 
mitjançant contenidors propietat de l'establiment o del propi Ajuntament o deposició 
sense contenidor, d'acord amb la normativa de regulació per cada tipus de residu. En 
qualsevol cas, tindrà la consideració de gran productor aquella activitat que per les 
seves característiques constitueix un generador de grans quantitats de residus d'una o 
vàries fraccions segons els criteris establerts pels serveis municipals.  
c) Prestació per part d'un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya. En 
aquest cas, l'Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment la documentació 
acreditativa al respecte per tal de comprovar-ne la correcte gestió.  
 
2. La persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:  
a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els 
posseeixi.  
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.  
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.  
d) Vetllar perquè el lliurament d'aquests residus no representi, en cap cas, una 
molèstia per als veïns i usuaris de la via pública.  
e) Facilitar la documentació acreditativa quan des dels serveis municipals se li sol·liciti.  
 

Article 31 . Servei municipal de recollida de residus comercials  
 
El titular de l'activitat que produeix residus comercials, en la seva condició de 
posseïdor final dels residus haurà de complir amb les obligacions següents, 
addicionalment a les recollides en l'article 22 de contenidors d'ús exclusiu:  
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1. Disposar d'espai interior al local comercial per a col·locar les diferents fraccions de 
residus. 
 
2. Lliurar els residus en les condicions adequades de separació per fraccions que 
permetin, sempre que sigui possible, el seu reciclatge, recuperació o valorització.  
 
3. Quan els residus es gestionin amb el servei específic de recollida manual porta a 
porta de paper i cartró, el cartró s'ha de dipositar plegat i en les condicions i horari que 
determini l'Ajuntament, en funció del servei específic que es presti.  
 
4. L'Ajuntament també posa a disposició dels titulars de les diferents activitats les 
instal·lacions de les deixalleries, per dipositar els residus admesos a les esmentades 
instal·lacions, el qual podrà ser objecte de contraprestació.  
 
5. L'Ajuntament pot introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis de 
recollida que per motiu d'interès públic consideri convenients. L'administració municipal 
ha de fer públic, amb prou antelació, qualsevol canvi en l'horari, la forma o la 
freqüència de prestació dels serveis, llevat de les disposicions dictades per 
l'Ajuntament en situació d'emergència.  
 

Article 32 . Excepcions relatives als serveis de prestació obligatòria per part 
de l'Ajuntament  

 
1. L'Ajuntament considera de prestació no obligatòria la recollida de totes les fraccions 
de residus generades a les activitats concentrades als polígons industrials, tenint en 
compte les característiques especials de la situació geogràfica, concentració 
d'activitats, tipologia i volum de residus. En cas de no efectuar-ne el servei, els titulars 
d'aquests establiments o activitats han de disposar del corresponent contracte amb 
empreses autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya per a la gestió de les 
diferents fraccions de residus.  
 
2. En tal cas, els titulars de les activitats concentrades als polígons industrials hauran 
de tenir a disposició de l'Administració la documentació que acrediti que ha gestionat 
correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.  
 
3. L'Ajuntament, previ informe tècnic, pot declarar exclosos del servei de gestió de 
residus municipals, els residus comercials generats en les activitats que generin una 
distorsió en el normal funcionament del servei. En aquest cas, hauran d'acreditar la 
gestió per part de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, 
sens perjudici del tractament fiscal previst en l'ordenança corresponent.  
 
4. En qualsevol dels casos, la gestió de les diferents fraccions de residus que generi 
l'activitat s'ha de fer d'acord amb el que disposa la vigent legislació en matèria de 
residus. L'Ajuntament podrà exigir els comprovants que acreditin aquesta gestió, ja 
que fins i tot en cas de no prestar el servei de recollida, podrà exercir les funcions 
d'inspecció i control que li corresponen i establir la taxa corresponent per l'exercici 
d'aquestes funcions. 
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Article 33 . Comerços no adscrits al servei municipal  

 
En el supòsit que el comerç tingui concertada la recollida d’aquest tipus de 
residus comercials amb algun gestor autoritzat, ha de guardar-los a l’interior de 
l’establiment i entregar-los en el moment que el gestor hi vagi per recollir-los. No 
s’admet l’ús de la via pública per a l’emmagatzematge ni la deposició temporal de 
residus no adscrits al servei municipal. L’Ajuntament pot regular l’horari i les 
condicions de recollida d’aquests residus. 
 

Article 34 . Noves llicències/comunicacions d’activitats 
 

En l’atorgament de noves llicències d’activitats el titular ha d’especificar si s’acull 
al servei municipal o disposa de gestor privat. L’Ajuntament fixa les condicions de 
lliurament en la llicència, tant si opta per un sistema o per l’altre. 
El titular de l’activitat també ha de disposar d’un espai adequat per fer la 
recollida diferenciada de residus. Aquest espai pot ser inspeccionat pels serveis 
tècnics municipals. 
 

Article 35 . Recollida de residus generats en el mercat municipal i 
obligacions dels titulars de les parades  

 
1. El servei municipal de recollida es farà càrrec dels residus generats en els mercats 
municipals, tant permanents com ocasionals.  
 
2. Els titulars de les parades tenen l'obligació de:  
a) Lliurar els residus en les condicions adequades de separació per materials.  
b) Utilitzar els sistemes establerts de manera específica per a cada un dels mercats.  
c) Ajustar-se als horaris que es determinin.  
 
CAPÍTOL VI. SERVEI MUNICIPAL DE DEIXALLERIA  
 

Article 36 . Servei municipal de deixalleria  
 
1. La deixalleria municipal és una instal·lació de servei públic que actua com a centre 
de recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització, tractament o 
disposició adequada a la normativa vigent.  
De forma preferent, la deixalleria es dedica als residus municipals dels quals no 
s'efectua la recollida selectiva a la via pública i als que per ser o incorporar matèries 
perilloses s'han de gestionar de forma específica.  
 
2. Es disposa de dues modalitats de deixalleria: la deixalleria fixa i la mòbil. 
 

Article 37 . Usuaris de les deixalleries. 
 
1. Poden utilitzar les deixalleries els ciutadans particulars, comerciants i petits 
industrials per als residus admissibles i amb les limitacions de volum, pes i tipologia 
que s'estableixin. Segons l'origen, quantitat o tipologia, aquests residus podran ser 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 87 de 99 

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  

gravats amb la taxa corresponent.  
 

Article 38 . Residus admissibles i no admissibles  
 
Els residus que es poden admetre són els que es defineixen a l'Annex 1, els quals 
podran variar sense necessitat de modificació d'aquesta ordenança.  
 
TÍTOL IV. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR  
  
CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ I TIPIFICACIÓ  
 

Article 39 . Classificació  
 
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  
 
2. Són infraccions en matèria de residus les tipificades com a lleus, greus i molt greus, 
al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de residus, a la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, 
així com les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin les anteriors.  
 

Article 40 . Infraccions lleus  
 

A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l'article anterior, són 
faltes lleus per infracció d'aquesta ordenança, les següents:  
 
a) Dipositar residus municipals de procedència domèstica en un contenidor o cubell 
diferent del que li correspon.  
b) Lliurar els residus municipals de procedència domèstica sense complir els requisits 
o les condicions fixades per aquesta ordenança, quant a selecció en origen, lloc de 
deposició, la forma i limitacions de volum. 
c) Utilitzar els contenidors sense cura suficient i fer-los malbé. 
d) No justificar documentalment la prestació del servei de recollida de residus 
comercials pel seu compte, per part dels establiments que optin per aquest sistema.  
e) Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors, si afecta a la salubritat i 
cura de l'entorn. 
f) Abandonar residus municipals de procedència domèstica o residus comercials fora 
dels elements de contenció.  
g) Incomplir les normes d'utilització de la deixalleria, la deixalleria mòbil i les 
minideixalleries.  
h) Canviar la situació dels contenidors del servei situats a la via pública.  
i) Enganxar publicitat de qualsevol tipus o altres elements als contenidors.  
j) Grafiar o pintar els contenidors.  
k) No comunicar el lliurament d'un residu voluminós o trastos vells al servei establert, o 
sense ajustar-se a les condicions especificades per aquest servei.  
l) Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits.  
m) Per als usuaris comercials amb gestor propi, utilitzar els serveis públics municipals 
de recollida de residus municipals sense estar-ne autoritzats.  
n) No separar els residus comercials i industrials en origen i no lliurar-los selectivament 
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segons el sistema establert.  
o) Lliurar o abandonar residus municipals domèstics procedents d'altres municipis.  
p) Incompliment per part dels titulars d'activitats obligades a recollir residus específics, 
de l'obligació de disposar de contenidors i d'acceptar els residus que els lliurin, així 
com de la gestió corresponent dels mateixos, per part dels titulars d'activitats. 
q) Demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general, sol·licitats 
per l'Administració en la comesa de control d'activitats.  
r) Destorbar els serveis de recollida.  
s) Qualsevol altre incompliment de les determinacions d'aquesta ordenança no previst 
com greu o molt greu o aquelles situacions que tot i no estar recollides, per fer o no fer, 
puguin ocasionar un mal funcionament del servei o un risc per la salut i la seguretat de 
la població.  
 

Article 41 . Infraccions greus  
 
Són infraccions greus les següents:  
a) Abandonar qualsevol tipus de residu i la constitució de dipòsits de residus a la via 
pública o en espais públics municipals, en solars, en boscos o en les lleres de rius, les 
rieres o torrents del municipi. 
b) Dipositar a l'interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol 
material o residu especial.  
c) Lliurar a la recollida domiciliària residus procedents d'activitats econòmiques que 
estiguin expressament exclosos del servei municipal de gestió de residus.  
d) Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o als cursos fluvials i/o llocs 
diferents als que s'hagi previst específicament, quan aquests no siguin considerats 
perillosos.  
e) Lliurar residus en forma líquida o susceptibles de liquar-se.  
f) Incompliment d'obligacions documentals com llibres de registre, declaracions, 
certificacions o similars de caràcter preceptiu, i també les irregularitats en 
l’emplenament d'aquests documents o l'ocultació o el falsejament de les dades 
exigides per la normativa aplicable.  
g) Obstruir o dificultar l'activitat de control o inspectora de l'Administració.  
h) La reiteració de faltes lleus.  
i) Lliurar o abandonar residus municipals voluminosos procedents d'altres municipis.  
 

Article 42 . Infraccions molt greus  
 
Són infraccions molt greus les següents:  
 
a) Dipositar a l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol 
material o residu classificat com a tòxic o perillós. 
b) Eliminar residus contaminants a través de la xarxa de sanejament o directament als 
cursos fluvials.  
c) Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o als cursos fluvials i/o llocs 
diferents als que s'hagi previst específicament, quan aquests siguin considerats 
perillosos. 
 
d)  L'abandonament, l'abocament o la constitució de dipòsits, no autoritzats, de residus 
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industrials especials.  
e) La reiteració de faltes greus.  
 
CAPÍTOL II. SANCIONS  
 

Article 43 . Classes de sancions  
 
Les sancions a imposar per infracció d'aquesta ordenança són les següents:  
a) Multa.  
b) Suspensió temporal d'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol que autoritza, si 
escau, l'activitat, ja sigui de producció o de gestió de residus.  
c) Suspensió definitiva d'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos termes, 
de la llicència o títol autoritzador, i inhabilitació professional temporal com a gestor o 
gestora de residus.  
d) Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del local, l'establiment o la indústria en 
què s'exerceix l'activitat de producció o de gestió.  
e) Precintat d'aparells, vehicles o altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.  
f) Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha faltat 
en cometre la infracció. 
No es considerarà sanció l'ordre d'execució dels treballs de restitució de la realitat 
física alterada, i en el cas d'execució subsidiària seran a càrrec del responsable totes 
les despeses que suposi.  
 

Article 44 . Multes  
 
La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot comportar també la corresponent 
execució dels treballs de restitució. 
La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot comportar també qualsevol de les 
altres sancions que s'apliquen, en la mesura en què condicionen l'exercici de l'activitat, 
sempre que es tracti d'infraccions molt greus.  
 

Article 45 . Quantia de les multes  
 
La quantia de la multa és, com a mínim, de 60 EUR, i, com a màxim, de 30.000 EUR.  
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les 
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:  
a) Infraccions lleus: de 60 a 1.500 EUR.  
b) Infraccions greus: de 1.501 a 15.000 EUR.  
c) Infraccions molt greus: de 15.001 a 30.000 EUR.  
 
CAPÍTOL III. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS  
 

Article 46 . Criteris de graduació  
 
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte 
criteris objectius i subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament.  
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Article 47 . Criteris objectius i subjectius  
 
1.Són criteris objectius:  
a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones.  
b) L'alteració social a causa del fet infractor.  
c) La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental protegida.  
d) La superfície afectada i el seu deteriorament.  
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.  
f) El benefici derivat de l'activitat infractora.  
 
2.Són criteris subjectius:  
a) El grau d'intencionalitat de la persona causant de la infracció.  
b) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior.  
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.  
d) La reincidència.  
 

Article 48 . Causes d'agreujament  
 
L'afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament 
constatada en el procediment, comporta la imposició de la sanció màxima que hi ha 
assenyalada per a la infracció.  
 

Article 49 . Reincidència  
 
S'entén que hi ha reincidència quan l'infractor ha estat sancionat, per resolució ferma, 
per raó d'haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins el període de 
l'any immediatament anterior.  
La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar 
qualificació de major gravetat del fet.  
 

Article 50 . Pagament  
 
El pagament de la sanció que es proposi, dins els quinze dies hàbils posteriors a la 
notificació de la iniciació del procediment, implicarà l'automàtica reducció de la multa 
en un 50%. Aquesta opció serà manifestada a l'inculpat en l'esmentada notificació. 
L'inculpat haurà de reconèixer la seva responsabilitat en els fets, i renunciar a 
presentar al·legacions o recursos.  
 

Article 51 . Prescripció  
 
1. Les sancions imposades per la comissió d'infraccions lleus prescriuran a l'any, les 
imposades per faltes greus als tres anys i les imposades per faltes molt greus als cinc 
anys. 
 
2. El termini de prescripció de les sancions començarà a contar-se des del dia en que 
la infracció s'hagués comès. 
 
3. En els supòsits d'infraccions continuades, el termini de la prescripció començarà a 
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comptar des del moment de la finalització de l'activitat o de l'últim acte amb el que la 
infracció es consumeix. En cas que els fets de la infracció fossin desconeguts per falta 
de signes externs, aquest termini es computarà des que aquests es manifestin. 
 
4. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del 
procediment sancionador, reiniciant-se el termini de prescripció si l'expedient 
sancionador estigués paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al 
presumpte responsable.  
 
CAPÍTOL IV. RESPONSABILITAT  
 

Article 52 . Persones responsables  
 
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta ordenança tots aquells que 
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones 
físiques o jurídiques. 
 
2. Aquesta regulació s'entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i 
penal que pugui derivar de la comissió de la infracció.  
 

Article 53 . Autors i altres responsables  
 
1. Són responsables en concepte d'autor aquells qui han comès directament o 
indirectament el fet infractor, i també aquells qui han impartit les instruccions o ordres 
necessàries per a cometre'l.  
 
2. La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la 
infracció. 
 
3. En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s'atribueix també en caràcter 
subsidiari als seus administradors.  
 
 
CAPÍTOL V. FUNCIÓ INSPECTORA  
 

Article 54 . Atribucions  
 
1. Els/les inspectors/es i els/les agents de la Policia Local, quan exerceixen les 
funcions d'inspecció, han d'acreditar la seva condició d'autoritat i identitat. Estan 
autoritzats per entrar, en qualsevol moment, en tots els establiments i activitats per tal 
de realitzar les actuacions necessàries relacionades amb l'activitat inspectora. A 
aquest efecte podran:  
a) Practicar les actuacions necessàries per a comprovar el compliment de la normativa 
municipal en matèria de residus. 
b) Prendre o treure les mostres necessàries per a la comprovació.  
c) Realitzar totes les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que 
efectuen.  
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2. Els inspectors poden examinar la documentació relativa a les operacions rellevants 
en l'activitat amb incidència ambiental. 
 
3. L'entitat o persona inspeccionada està obligada a donar als inspectors la màxima 
facilitat per al desenvolupament de llur tasca. 
 

Article 55 . Obligacions de les persones o entitats inspeccionades  
 
Les persones o entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de:  
a) Subministrar tota classe d'informació sobre instal·lacions, productes o serveis.  
b) Permetre que es practiqui l'oportuna presa de mostres.  
c) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que es relacioni 
amb la seva funció derivada d'aquesta ordenança o normativa ambiental.  
 
CAPÍTOL VI. MESURES SUBSTITUTIVES  
 

Article 56 . Infraccions contra els béns públics  
 
En casos d'infraccions contra béns públics s'estableix la possibilitat que la sanció 
econòmica imposada a infractors que cometin una infracció per primera vegada, pugui 
ser commutada a través de la prestació de treballs a la comunitat consistents en 
l'assistència o realització d'algun tipus d'activitat que aporti consciència que s'ha faltat 
en cometre la infracció, a petició del propi infractor.  
 

Article 57 . Procediment  
 
El procediment que es portarà a terme per tal que es pugui optar per l'aplicació d'una 
mesura, serà el següent:  
1. L'expedient sancionador es tramitarà i resoldrà d'acord amb el que es preveu amb 
caràcter general en la present ordenança i en la normativa vigent.  
2. Notificada la sanció a l'infractor, en el termini de 10 dies hàbils  aquest presentarà 
escrit al Registre Municipal de l'Ajuntament, optant per la commutació de la sanció 
econòmica per una mesura substitutiva. Aquest escrit, presentat en temps i forma, 
suspendrà l'execució de l'expedient sancionador, i en conseqüència del termini de 
pagament de la sanció.  
3. A continuació, el cas serà estudiat per l'Ajuntament que efectuarà en el termini 
màxim d'un mes una proposta.  
4. L'acceptació o no de la proposta per l'infractor s'efectuarà en el termini màxim de 10 
dies des que s'efectuï la proposta. 
En el supòsit que en l'esmentat termini no s'efectuï cap manifestació d'acceptació o no 
de la proposta, s'entendrà que no s'accepta i s'aixecarà la suspensió de l'execució de 
l'expedient sancionador que continuarà el seu tràmit. 
5. La realització de la proposta s'efectuarà amb el seguiment dels professionals dels 
Serveis Tècnics de l'Ajuntament i sota la supervisió dels tècnics municipals 
competents, en cas de mesures al servei de la comunitat. 
6. Finalitzada l'execució de les mesures substitutives, pels Serveis Tècnics de 
l'Ajuntament, es procedirà a la seva valoració. 
Si la valoració és positiva, s'arxivarà l'expedient sancionador considerant que la 
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infracció ha estat reparada. Si la valoració és negativa per abandonament del procés, 
no presentació o incomplint de forma injustificada i/o reiterada de les activitats 
pactades, l'acord restarà sense efectes i es procedirà a aixecar la suspensió de 
l'expedient sancionador que continuarà el seu curs. 
 

Article 58 . Tipus de mesures  
 
La mesura substitutiva a aplicar serà de serveis a favor de la comunitat, de realització 
d'activitats no retribuïdes d'interès social i/o comunitari. Sempre que sigui possible, el 
tipus de servei estarà relacionat amb el tipus de falta comesa per tal que la mesura 
sigui significativa i coherent amb el dany comès.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera 

 
Els conceptes utilitzats en aquesta ordenança i no definits de forma expressa, s’hauran 
d’entendre d’acord amb les definicions contingudes en les següents disposicions: 
 
La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 
El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’ aprova el Text refós de la llei 
reguladora dels residus. 
 
La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos 
 
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 
(PRECAT 2020) 
 
Els preceptes que estableix aquesta ordenança s’entenen sense perjudici de les 
intervencions que corresponguin als altres organismes de l’Administració en l’esfera de 
llurs respectives competències. 
 
Segona 
 
L’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals haurà d’interpretar-se terminològicament a la llum de la present. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Així mateix, queden derogades totes aquelles normes i preceptes de qualsevol altra 
Ordenança o Reglament municipals que siguin o resultin contràries, contradictòries o 
oposades a la present Ordenança municipal de residus, a partir del moment de la seva 
entrada en vigor.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2016, sempre i quan hagin 
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estat publicades íntegrament i hagin transcorregut 15 dies des de la seva comunicació  
a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya ; en altre cas, 
entrarà en vigor quan es produeixin aquests dos fets, exigits per l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Annex 1 Residus admissibles i no admissibles a la Deixalleria  

 
A. RESIDUS ADMESOS  

 
RESIDUS MUNICIPALS NO ESPECIALS 
 
1. Paper i Cartró  
2. Vidre  
3. Envasos Lleugers  
4. Plàstics  
5. Ferralla i metall  
6. Tèxtils  
7. Olis vegetals  
8. Fustes  
9. Fustes de poda i jardineria  
10. Runes d'obres menors  
11. Residus voluminosos  
12. Electrodomèstics  
13. Ferralla electrònica  
 
RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS  
14. Pneumàtics  
15. Fluorescents i llums de vapor de mercuri  
16. Bateries  
17. Dissolvents  
18. Pintures i vernissos  
19. Piles  
20. Frigorífics  
21. Olis minerals  
22. Medicaments  
23. Productes de neteja  
24. Aerosols  
25. Tòners  
26. Radiografies  
 

B. RESIDUS NO ADMESOS  
 
27. Residus barrejats  
28. Residus industrials  
29. Residus no identificats  
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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 SERVEIS A LA CIUTADANIA 

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

2017( exp. 876/2016 ) 
 
Primer. Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
sol·licita mitjançant escrit de data 21 de juny de 2015 (registre d’entrada 2016-E-RC-
2818 de 22 de juny), acord del Ple de l’ajuntament per tal que, en virtut del que 
s’estableix a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol, es determinin els 
dos dies de festes locals per a l’any 2017. 
 
Segon. Vista l’ordre TSF/137/2016, de 30 de maig publicada al DOGC núm. 7135 de 6 
de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2017 a Catalunya. Aquesta ordre estableix que a més de les festes esmentades, es 
fixaran, mitjançant una Ordre d’aquest departament, dues festes locals retribuïdes i no 
recuperables a proposta dels ajuntaments. 
 
Tradicionalment les festes locals de Sant Fruitós de Bages són el dia 21 de gener 
(festivitat de Sant Fruitós) i el dilluns posterior al primer diumenge de juliol, dia que es 
celebra la festa major d’estiu. 
 
Tercer. Per tot l’exposat anteriorment, el Ple 
 
ACORDA :  
 
Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, els dies que s’indiquen tot seguit com a festius locals, retribuïts i no 
recuperables al municipi de Sant Fruitós de Bages per l’any 2017: 
 

- Dissabte, 21 de gener de 2017 
- Dilluns, 3 de juliol de 2017 
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Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació i donar-hi publicitat als mitjans 
habituals (tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament) per al coneixement i 
informació dels agents industrials i socials del municipi. 

 
Tercer.  Declarar que: 

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES   
 
No consten 
 
ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                        En contra : 4 ( 4 CIU )  
                                 Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 
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S1 Aprovació inicial de la Modificació puntual PGOM en l’àmbit del polígon 
industrial de Santa Anna ( exp. 465/2016 ) 
 
Primer. Vist el document anomenat Modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal en l’àmbit de Santa Anna, promoguda per l’Ajuntament i 
redactada per INGLOBA GROUP ASESORES SL. 
 
Sector. Atès l’informe de l’arquitecta i del secretari i interventor municipals.  
 
Atès el que disposen els articles, 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la 
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en l’àmbit de Santa Anna, promogut per l’Ajuntament en els termes que 
consten en l’expedient, havent d’incorporar-se en el document d’aprovació provisional, 
les indicacions descrites a l’informe de l’arquitecte municipal: 
Pel que respecta a la funcionalitat dels espais lliures, caldrà afegir un apartat específic 
en la documentació que justifiqui un a un els espais lliures modificats. Especialment 
s’atendrà a la nova situació proposada respecte de l’existent, a garantir un bon accés 
als espais i a la possibilitat d’utilització d’aquests per a les finalitats que se li atorguen 
als espais lliures.  
Segon. Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a 
tots els ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la 
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients. 
 
Tercer. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 
 
Quart. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
següents organismes afectats per raó de llurs competències: informe previ al servei 
territorial d’urbanisme de la Catalunya Central i informes sectorials en matèria de medi 

http://www.santfruitos.cat/
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ambient (sol·licitud informe previ de no subjecció a l’òrgan ambiental), carreteres i de 
les companyies dels serveis urbans afectades.  
 
Cinquè. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, durant el 
termini de dos anys,  segons l’àmbit identificat gràficament en el plànol S1 del 
document complert i del document comprensiu. No obstant això, d’acord amb l’article 
102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui suspesa la tramitació de 
procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar els instruments o atorgar 
les llicències fonamentals en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament aprovat inicialment, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del planejament nou, 
una vegada aprovat definitivament.  
 
Sisè. Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació. 
 
Setè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
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 : 4 ( 4 CIU )  
                                    Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 

 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 01:00 hores del dia 15 DE JULIOL DE 2016 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  
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 E-mail: ajuntament@santfruitos.cat  

 
 
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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