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 10 i 11 de novembre de 2016, que es publica
conjuntament amb el registre sonor, és el següent :

ACTA NÚM. 13/2016 (1213.03.013) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL, CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE
BAGES, DE 10 I 11 DE NOVEMBRE 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

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les 20:02 hores
del dia 10 de novembre de 2016,
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. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
procedint-se acte seguit a considerar
els assumptes, conforme a l’ordre del
dia inicialment fixat.
Els punts 1 a 15 de l’ordre del dia
van ser coneguts els dia 10 de
noviembre i els punts 16 i 17, el dia
11 de noviembre de 2016.

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 29/03/2017
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple : 13
d’octubre de 2016 (sessió
ordinària)
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern les següents
sessions: 3 i 17 d’octubre de
2016 (ordinàries)
4. Donar compte de l’informe de
tresoreria previst a la Llei
15/2010, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les
operacions comercials i l’informe
d’intervenció previst en la Llei
25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable
de factures en el Sector Públic.
Tercer trimestre 2016
5. Donar compte de l’informe
d’avaluació de les obligacions
trimestrals (tercer trimestre 2016)
de subministrament d’informació
de les entitats locals.
6. Informació sobre el tancament
econòmic de las subvenció
FEDER destinada a l’obra del
Torrent Bo
7. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
8. Moció que presenten els grups
municipals CIU i ERC-AM de
suport a la proposició de llei de
reparació de les víctimes del
franquisme (exp. 1449/2016)

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

1265/2016

4

00:00:18

22/2016

4

00:02:34

1247/2016
1293/2016

12

1398/2016

12

00:44:12

1435/2016

14

00:46:41

16

00:47:40

-

16

01:09:46

1449/2016

16

01:20:20

487/2016

00:18:00
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ASSUMPTES

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1450/2016

18

01:33:27

1479/2016

20

02:17:37

884/2015

22

02:36:58

1292/2016

27

02:40:58

598/2015

28

02:43:09

286/2016

31

02:44:10

1465/2016

33

03:39:32
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9. Moció sobre la Plaça Pintor
Casas i la commemoració del
150è
aniversari
del
seu
naixement (exp. 1450/2016)
10. Moció de suport al referèndum
de Catalunya i al procés
constituent
que
presenten
conjuntament
els
grups
municipals
d’Esquerra
Republicana-AM i Convergència i
Unió
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
11. Aprovació del calendari de les
sessions ordinàries dels òrgans
col.legiats de l’ajuntament per
l’any 2017.
12. Modificació de l’article 21 del
conveni col·lectiu del personal
laboral i acord de condicions del
personal
funcionari
de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
13. Aprovació
definitiva
de
modificació d’estatuts de la
Mancomunitat de Municipis del
Bages per al Sanejament
14. Aprovació una nova convocatòria
per la licitació única per a la
selecció d’un únic concessionari
per a diversos títols vinculats a
les competències municipals en
matèria de serveis funeraris,
mitjançant procediment obert,
oferta
econòmicament
més
avantatjosa, diversos criteris de
valoració i tramitació ordinària
PRECS I PREGUNTES
15. Prec del grup municipal CIU
sobre l'ascensor de la passera
de La Rosaleda

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

16. Prec del grup municipal CIU
sobre l’element que hagi de
col·locar-se al centre de la
rotonda de la carretera C-16c
(cruïlla
cementiri-Avinguda
Girona)
17. Pregunta del grup municipal CIU
sobre la piscina de l’aeròdrom

1466/2016

34

03:49:15

1468/2016

35

04:00:09

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 13 d’octubre de
2016 (sessió ordinària) (exp.1265/2016 )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària. (exp.22/2016 )
2016-1108

6/10/2016

1265/2016

2016-1109

6/10/2016

1299/2016

2016-1110

6/10/2016

1154/2016

2016-1111

7/10/2016

1661/2015

Convocatòria de la sessió ordinària del
ple municipal pel dia 13 d'octubre de
2016
Convocatòria de la Junta de Portaveus
pel 7 d'octubre de 2016 (urgent)
Resolució d’al·legació presentada al
Decret de l’Alcalde núm. 2016-1003,
sobre l’ Inici de procediment de baixes
per inscripció indeguda al padró
municipal d'habitants
Llista per al cobrament del servei de
teleassistència, mes d'octubre
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

2016-1112

7/10/2016

1103/2015

2016-1113

13/10/2016

1102/2016

2016-1114

13/10/2016

1129/2016

2016-1115

13/10/2016

1283/2016

2016-1116

13/10/2016

1284/2016

2016-1117

13/10/2016

1285/2016

2016-1118

13/10/2016

1286/2016

2016-1119

13/10/2016

1287/2016

2016-1120

13/10/2016

1314/2016

2016-1121

13/10/2016

1294/2016

2016-1122

13/10/2016

1296/2016

2016-1123

13/10/2016

905/2015

2016-1124

13/10/2016

442/2016

2016-1125

13/10/2016

937/2016

2016-1126

13/10/2016

595/2016

2016-1127

13/10/2016

686/2016

2016-1128

13/10/2016

1293/2016

Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la
Corporació, i assignació mensual als
grups municipals (SETEMBRE/2016)
Atorgament de llicència d'obres (c. Sant
Onofre, 1)
Aprovació de la instrucció 2a. per
aplicació de la Llei 39/2015
Reconeixement de trienni a una
treballadora
Reconeixement de trienni a una
funcionària
Reconeixement de trienni a una
treballadora
Reconeixement de trienni a una
funcionària
Reconeixement de trienni a una
treballadora
Convocatòria de la Comissió del Butlletí
d’informació municipal pel 21 d’octubre
de 2016
Aprovació d’assistència a cursos varis de
personal divers
Autorització per al curs BIM del personal
de l’Àrea de Serveis Tècnics
Compareixença i formulació d'oposició a
recurs d'apel·lació (recurs contenciós
administratiu núm. 205/2015)
Superació de període de prova de la
tècnica mitjana de comunicació
Resolució
per
incompliment
de
requeriment d'esmena de deficiències en
termini
Aprovació
de
la
justificació,
reconeixement de l’obligació i ordenació
de pagament de subvenció nominativa a
l’Associació Memorial Eduard Casajoana
Aprovació de declarar la pèrdua del dret
de cobrament parcial, derivada de la
justificació i ordenació de pagament
parcial de la subvenció atorgada a
l’Associació Amics del Pont de Cabrianes
Convocatòria de sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel 17/10/2016
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1129

14/10/2016

1268/2016

2016-1130

14/10/2016

1109/2016

2016-1131

14/10/2016

122/2016

2016-1132

14/10/2016

1340/2016

2016-1133

14/10/2016

1327/2016

2016-1134

14/10/2016

672/2016

2016-1135
2016-1136
2016-1137
2016-1138
2016-1139
2016-1140
2016-1141

14/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
17/10/2016

1203/2016
1007/2016
1204/2016
1212/2016
1237/2016
1232/2016
050/2010

2016-1142

17/10/2016

505/2016

2016-1143

17/10/2016

038/2011

2016-1144
2016-1145

18/10/2016
18/10/2016

1323/2016
1304/2016

2016-1146

18/10/2016
671.07.007/00

2016-1147

18/10/2016

938/2016

2016-1148

18/10/2016

16/2016

2016-1149

18/10/2016

1326/2016

Incoació d'expedients sancionadors en
matèria de trànsit (remeses Diputació de
Barcelona)
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres de condicionament d’una àrea
esportiva a la Rosaleda (fase IV)
Llista per al cobrament del servei
d'atenció domiciliària, mes de setembre
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
la relació de factures número O/2016/145
Instrucció de Recursos Humans sobre
les formulacions de sol·licitud en matèria
de personal
Atorgament de llicència de primera
ocupació
Atorgament de llicència d’obres
Atorgament de llicència d’obres
Atorgament de llicència d’obres
Atorgament de llicència d’obres
Atorgament de llicència d’obres
Atorgament de llicència d’obres
Prendre coneixement de modificació no
substancial
Canvi no substancial de comunicació
prèvia d’obertura
Prendre coneixement de cessament
d’activitat de venda al detall de material
informàtic
Devolució de drets d’examen
Autorització de gratificacions per serveis
extraordinaris i hores extres (mes de
setembre)
Prendre coneixement i donar per
completat el tràmit d’esmena de
deficiències.
Assabentar de transmissió dels efectes
d’una comunicació prèvia ambiental
Prendre coneixement de comunicació
prèvia ambiental.
Trasllat de documentació per
competència del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya (denúncia
per fumar dins d’espais comunitaris
tancats)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1150

18/10/2016

1344/2016

2016-1151

18/10/2016

1342/2016

2016-1152

18/10/2016

1256/2016

2016-1153

19/10/2016

1230/2016

2016-1154

20/10/2016

1346/2016

2016-1155

20/10/2016

1365/2016

2016-1156

20/10/2016

70/2016

2016-1157

20/10/2016

1349/2016

2016-1158

20/10/2016

1338/2016

2016-1159

20/10/2016

280/2016

Concessió de llicències per la ocupació
temporal de l’espai públic amb la
instal.lació d’atraccions de fira i parades
d’alimentció (Tots Sants)
Trasllat d’un vehicle, com a residu sòlid,
a un centre autoritzat.
Incoar expedient sancionador, amb
efectes de proposta de resolució, per
incompliment de l’ordenança de
convivència ciutadana
Correcció d’errors aritmètics en al
redacció del decrt núm.
1074 , de
28.9.16, sobre l’aprovació de la despesa
de la nòmina corresponent al mes de
Setembre 2016
Convocatòria de la sessió extraordinària i
urgent de la Junta de Govern Local pel
dia 20 d'octubre de 2016
Autorització per nomenament provisional
com Interventora a l'Ajuntament de
Torelló.
Denegació de sol·licitud per realització
de visita amb tècnics municipals
Autorització d’ús del local social per la
celebració de la Castanyada a l’AAVV de
Pineda de Bages
Aprovar i la recepció i liquidació del
contracte de les obres del Projecte
d’urbanització dels subministraments i
accés a la parcel·la d’equipaments al
sector residencia “El Puig” i autoritzar la
devolució de garantia definitiva.
Sol·licitud d’accés per a consulta i
obtenció de còpies de l’expedient de
llicència d’activitats núm. 671.07.014/06,
relatiu a l’aparcament de vehicles
emplaçat al c. d’Eugeni d’Ors, núm. 1-11,
titularitat de Proalso 2005, SL
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1160

20/10/2016

5/2014

2016-1161

20/10/2016

1117/2016

2016-1162

20/10/2016

836/2015

2016-1163

21/10/2016

898/2016

2016-1164

21/10/2016

68/2016

2016-1165

21/10/2016

1360/2016

2016-1166

22/10/2016

1371/2016

2016-1167

22/10/2016

18/2016

2016-1168

22/10/2016

1306/2016

2016-1169

22/10/2016

1363/2016

Sol·licitud de pròrroga de la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona
en el marc de la línia de suport al
Finançament de la reforma, rehabilitació i
reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local” del programa
complementari de suport a l’economia
productiva local (codi XGL 14/X/110205)
: execució i justificació de la subvenció
pel finançament de treballs tècnics de
l'actuació Impermeabilització maquina de
batre
Declarar desert el procés selectiu per a la
incorporació d’un/a tècnic/a contractació
per substitució de la titular per baixa de
maternitat i altres permisos
Convocatòria del Consell Assesor
Urbanístic pel dia 7 de novembre de
2016
Aprovació de la factura 16 063,
corresponent als honoraris meritats en el
marc del contracte menor de serveis de
redacció del projecte per la construcció
d’una passera sobre la C-16c
Modificació de la delegació de funcions
per part del secretari i de l’interventor,
aplicable a favor de funcionaris en
supòsits de vacances o absències
inferiors a 15 dies i adaptació a la llei
40/2015
Substitució de funcions del Cap de la
Policia Local durant l’absència del titular
Redistribució de funcions de diversos
funcionaris
Modificació de la designació de
procurador en recursos contenciosos
administratius per defunció
Modificació de la designació de
procurador en recurs contenciós
administratiu núm. 315/2016
Compareixença en recurs contenciós
administratiu núm. 128/2016 (TSJCat)

Pàgina 8 de 37
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

Codi Validació: PXWKRG94SDKJXD7JZ2YWRNTEJ | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 37

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1170

22/10/2016

1351/2016

2016-1171

22/10/2016

238/2016

2016-1172

22/10/2016

945/2015

2016-1173

24/10/2016

71/2015

2016-1174

24/10/2016

1381/2016

2016-1175

24/10/2016

1378/2016

2016-1176

24/10/2016

1380/2016

2016-1177

25/10/2016

1354/2016

2016-1178

25/10/2016

1389/2016

2016-1179

26/10/2016

884/2015

Lliurament de documentació sol.licitada,
relativa a problemes veïnals1
Actuacions prèvies a la incoació d'un
procediment d'investigació sobre la
titularitat d'un possible camí municipal
d'accés a la Torre d'en Batlle o de la
seva recuperació d'ofici
Aprovació de la certificació d’obra núm.
2 i la seva factura corresponents a les
obres per emergència en matèria de
sanejament , contingudes en el Projecte
d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de la Serreta.
Prendre coneixement de la comunicació
prèvia ambiental
Aprovació d’un conveni de pràctiques
amb alumna de l'Institut Guillem Catà, a
la llar d'infants municipal
Convocatòria de la sessió extraordinària i
urgent de la Junta de Govern Local pel
dia 24 d'octubre de 2016
Convocatòria de la sessió extraordinària
de la Comissió informativa de
Presidència i Serveis Centrals pel dia 27
d'octubre de 2016
Aprovació de la despesa de la nòmina
corresponent al mes d'Octubre de 20162.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a la relació de despeses
O/2016/147 per import de 101.688,73€
Modificació de les mesures
organitzatives (cartipàs) competència de
l'alcalde (regla 4a estructura municipal
equips instructors)

En aquest decret consta erròniament el secretari, Josep González Ballesteros, com a signatari
enlloc del vicesecretari, Santiago González Castellanos.
1

Aquest decret es corregeix pel decret num. 2016-1195 de 28.10.16 al mancar-li la signatura
preceptiva del Vicesecretari.
2

Pàgina 9 de 37
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

Codi Validació: PXWKRG94SDKJXD7JZ2YWRNTEJ | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 37

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1180

26/10/2016

1202/2016

2016-1181

26/10/2016

1384/2016

2016-1182

26/10/2016

1376/2016

2016-1183

26/10/2016

482/2016

2016-1184

28/10/16

1388/2016

2016-1185

28/10/16

1332/2016

2016-1186

28/10/16

939/2016

2016-1187

28/10/16

1405/2016

2016-1188

28/10/16

1314/2016

2016-1189

28/10/16

1423/2016

2016-1190

28/10/16

1409/2016

2016-1191

28/10/16

1407/2016

Atorgament de llicència d’obres per
connexió de les empreses dels polígons
de Santpedor a la troncal de fibra òptica
de la Generalitat de Catalunya
Aprovació de la convocatòria i bases
reguladores per cobrir, de forma interina,
una plaça d’administratiu/va i proveir un
lloc de treball d’administratiu/va de
serveis territorials, fins a la reincorporació
de la titular.
Adscripció temporal en comissió de
serveis d’una treballadora com a tècnica
mig de contractació
Assabentar de la transmissió dels efectes
d'una comunicació prèvia d'obertura
Ús de la plaça del Parc per la celebració
de la Castanyada per part de l’AAVV de
Torruella de Baix
Atorgament de llicència d’obres per
connexió a escomesa per instal·lació
contra incendis
Inadmissió de la comunicació de
transmissió d’una autorització ambiental
Atorgament de llicència d’obres per a
canalització de 46 metres de canonada
de gas de PE 90 mm i instal.lació d’un
ramal de PE 32 mm
Convocatòria de la Comissió del Butlletí
d’informació municipal pel dia 3 de
novembre de 2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Portaveus pel dia 3 de
novembre de 2016
Convocatòria de la Comissió informativa
de Promoció del Territori pel dia 3 de
novembre de 2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i
Serveis Centrals pel dia 3 de novembre
de 2016
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2016-1192

28/10/16

1408/2016

2016-1193

28/10/16

919/2016

2016-1194

28/10/16

319/2016

2016-1195

28/10/16

1354/2016

2016-1196

28/10/16

288/2016

2016-1197

28/10/16

1053/2016

2016-1198

28/10/16

601/2015

2016-1199

28/10/16

61/2016

2016-1200

28/10/16

1432/2016

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 3 de novembre de
2016
Prendre coneixement de transmissió de
titularitat d’una llicència d’activitat
recreativa de sala de ball-discoteca.
Sol·licitud d’ampliació del termini per
presentar al·legacions
Correcció Decret 1177 de data
25.10.2016 d'aprovació de la despesa de
la nòmina corresponent al mes d'octubre
20163
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1
i la seva factura, corresponents a
l’execució de les obres contingudes en el
“Projecte d’obra ordinària per l’adequació
de l’espai públic al voltant del cobert de
la Màquina de Batre”
Aprovació certificació d’obra número 1 i
factura 89-16, obres Memòria valorada
de reforma interior del local existent de la
planta baixa al carrer Casajoana, número
11 per destinar-lo a oficines de
l’administració.
Aprovació de la factura 16 062, dels
honoraris meritats pel contracte menor
de serveis per a la redacció de diverses
figures de planejament i gestió
urbanística per desenvolupar tres
polígons d’actuació previstos al
planejament, corresponent a : Document
de MPG en l’àmbit de la UA15-B
Aprovació
del
reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponent als lloguers que ocupen
diferents serveis municipals dels mesos
de novembre/2016.
Convocatòria de la sessió extraordinària
del Ple municipal pel dia 3 de novembre
de 2016

En aquest decret num . 2016-1195, de 28.10.16, hi manca la seva denominació com a “Decret del
regidor de Serveis econòmics” i la corresponent delegació d’alcaldia en el regidor.
3
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2016-1201

29/10/16

712/2016

2016-1202

29/10/16

920/2016

2016-1203

29/10/16

535/2016

2016-1204

2/11/16

901/2016

Aprovació del projecte de numeració del
carrer de Sant Ponç
Prendre coneixement de transmissió de
titularitat
d’una llicència d’activitat
recreativa de carpa-discoteca a l’aire
lliure.
Prendre coneixement de la transmissió
de llicència ambiental
Resolució sobre sol·licitud d’anul·lació de
liquidació

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
4. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i
l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic. Tercer trimestre 2016 (exp.1398/2016)
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 3
i 17 d’octubre de 2016 (ordinàries) (exp.1247/2016i 1293/2016 )

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre
dins el termini legal

573

859.800,35 €

99,85%

Resta de pagaments

3

1.291,74 €

0,15%

Pagaments totals durant el trimestre

576

861.092,09 €

100,00%
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Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Tercer trimestre 2016

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

5. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(tercer trimestre 2016) de subministrament d’informació de les entitats
locals. (exp.1435/2016)
En data 27 de juliol de 2016 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per
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la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació.
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la
data de la seva emissió preveu complir els següents paràmetres:
Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa.
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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6. Informació sobre el tancament econòmic de las subvenció FEDER
destinada a l’obra del Torrent Bo (exp.487/2016)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

7. Informació de les regidories
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

MOCIONS I PROPOSTES
8. Moció que presenten els grups municipals CIU i ERC-AM de suport a la
proposició de llei de reparació de les víctimes del franquisme (exp.
1449/2016)
El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament del
President Companys i el 20 de novembre del mateix any s’esqueien 40 anys de la mort
natural del dictador Francisco Franco. Franco va protagonitzar el cop d’estat militar del
1936 contra la legalitat democràtica, instaurant un règim dictatorial fins al 1978.
Va ser en aquest període on el règim franquista va cometre tota mena de crims contra
les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional. Entre aquests
destaquen els consells de guerra de sumaríssims que es van realitzar sense cap
legitimitat, portant a terme empresonaments, reclusions i morts.
La constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims
per causes polítiques duts a terme pel règim franquista, i singularment el procediment
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sumaríssim contra el President Companys, només es pot entendre en el context d’una
democràcia feble, incapaç de reparar les persones represaliades per motius polítics.
Amb les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha iniciat un camí
constituent propi. 40 anys després de la mort del dictador i havent comprovat que
l’Estat espanyol no ha dut a terme actes d’estricta justícia com l’anul·lació dels consells
de guerra duts a terme pel franquisme per motius polítics, contra el propi president de
la Generalitat Lluís Companys i milers de ciutadans i ciutadanes, el Parlament de
Catalunya ha d’assumir la responsabilitat que va contreure des del moment en que es
van començar a produir els fets a Catalunya, durant la primera legislatura, des de
l’abril de 1938 fins el 1975.
Les Nacions Unides en els darrers anys ha requerit diverses vegades a les institucions
de l’Estat Espanyol a “establir mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les
sentències en violació dels principis fonamentals del dret i dels procediments
establerts, durant la guerra civil i el franquisme”. Per això ha arribat el moment
d’assumir la responsabilitat històrica del Parlament de Catalunya, davant dels
ciutadans i ciutadanes víctimes d’aquells processos, reparant els abusos comesos
contra la legalitat judicial i procedimental de la que la Generalitat era garant, fent la
reparació de les víctimes exigida.
Atès els requeriments de les Nacions Unides per tal d’anul·lar sentències que violin els
drets fonamentals.

Atès la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit al Parlament de Catalunya, i
amb la voluntat d’aprovar la llei que declara la nul·litat dels Consells de Guerra.
Els Grups Municipals de Convergència i Unió i ERC-AM a l’ajuntament de Sant Fruitós
de Bages proposen al Ple de la corporació els següents:
ACORDS
PRIMER. Condemnar la dictadura i els crims comesos per aquest règim.
SEGON. Donar suport a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme, la qual s’està tramitant al Parlament de Catalunya i declara la nul·litat dels
Consells de guerra produïts a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 al desembre de
1975 i preveu l’establiment d’un procediment administratiu per fer efectiu el
reconeixement individual de la nul·litat de cada procés als afectats o als seus familiars
successors.
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana
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Atesa la no resposta del Govern espanyol en no abordar aquest tema al·legant la no
obertura de ferides del passat.

AJUNTAMENT
DE
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de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i a les
Nacions Unides.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

9. Moció sobre la Plaça Pintor Casas i la commemoració del 150è aniversari
del seu naixement (exp. 1450/2016)

En les fotos adjuntes, podem comprovar que els bancs tenen pintades, dels quatre
escocells que hi ha la plaça, en dos no hi cap arbre i en un tercer l'arbre està trencat
per la meitat i només hi queda un tronc sec. L’enrajolat del terra de la plaça està molt
deteriorat i les plantes que envolten el monument al Pintor Casas estan molt altes i
descuidades.
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Actualment la Plaça Pintor Casas es troba en un estat de deixadesa creixent i les
diferents actuacions que si han anat fent, no han arreglat l'abandonament progressiu
que presenta.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
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Entenem que els veïns de la zona més propera a la plaça i del poble de Sant
Fruitós, es mereixen gaudir d'una plaça i un espai, decent i renovat i no el que
actualment hi podem trobar.
Coincidint amb aquesta Moció, aquest mateix any 2016, estem celebrant amb diferents
actes, el 150è aniversari del naixement de l'artista Ramon Casas i Carbó, personatge
històric vinculat a Sant Benet i al nostre municipi, i a qui es va voler fer homenatge
amb aquesta plaça, ara ja fa uns quants anys.
És per tot això que el Grup Municipal de CIU a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
proposa al Ple de la corporació els següents
ACORDS:
PRIMER.- Que s'arrangin de manera immediata tots els desperfectes i deficiències que
s’han descrit a dalt i que es poden observar a les fotografies.
SEGON.- Que es realitzi un Pla Integral de la zona de la plaça Pintor Casas i que
aquest espai sigui un lloc nou i renovat, del qual tots els veïns i veïnes de Sant Fruitós
ens en puguem sentir orgullosos.

QUART.- Que es creï una comissió política amb representació de tots els grups
municipals per tal de debatre i consensuar les accions proposades, tant pels grups a
l’oposició com per l’equip de govern i treballar així de forma conjunta i acordada.
Pensem que la commemoració del 150è. Aniversari del naixement del pintor Casas és
una oportunitat, que com a responsables polítics tenim, per donar a conèixer aquest
gran artista i la rellevància de la seva obra als nostres conciutadans.
Malgrat tot, el ple decidirà.
Sant Fruitós de Bages, 26 d'Octubre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
_X_ REBUTJAT.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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TERCER.- Que se celebri en aquesta plaça, un acte commemoratiu del 150è
aniversari del naixement de l'artista Ramon Casas i Carbó, amb la participació veïnal.
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(BARCELONA)

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

10. Moció de suport al referèndum de Catalunya i al procés constituent que
presenten conjuntament els grups municipals d’Esquerra RepublicanaAM i Convergència i Unió (exp. 1479/2016)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant la
voluntat de decidir el nostre futur polític com a nació. Han sigut moltes les expressions
dels catalans i les catalanes en forma de mobilitzacions, processos participatius i
processos electorals, sempre des de l’òptica pacífica i utilitzant els mecanismes que la
democràcia posa a l’abast de la ciutadania.

El Govern de la Generalitat ha adoptat els següents compromisos:
 Celebrar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a
molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
 Activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració
del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal.
 Constituir, abans del 31 de desembre de 2016, una comissió de seguiment per
l’impuls, control i execució del referèndum.
 La realització del referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en
absència d’acord polític amb el govern de l’Estat espanyol.
 El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i
reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de
pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb
especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que
garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no
a la independència en igualtat de condicions.
 El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes
les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de
treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de
referèndum.
 El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del
31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la
successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el
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Atès que la Carta de les Nacions Unides i la Declaració dels Drets Humans reconeixen
el dret a l’autodeterminació, el Parlament de Catalunya al Debat de Política General va
reafirmar el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya per exercir-lo i va aprovar
propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc
del procés constituent .

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període
de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i
l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents
des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i
espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Per tots aquests motius, els grups d’Esquerra Republicana i de Convergència a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposen d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a la
celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la
societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte
desenvolupament del debat ciutadà.

Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
No obstant, el ple decidirà
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Tercer. Participar en els espais de municipis existents o de nova constitució on es
debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i
es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Resultat de la votació:
A favor:

8 ( 4 CIU, 2 ERC, 2 GFP -Joan Carles Batanés
Subirana I Xavier Racero Esquius- )

En contra:

2 ( 2 PSC )

Abstencions:

3 ( 3 GFP –Ingrid Bonells Casau, Cristian Marc
Huerta Vergés I Mònica Cruz Franch- )

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
11. Aprovació del calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col.legiats
de l’ajuntament per l’any 2017. (exp.884/2015)
Primer. Vist el cartipàs del mandat 2015-2019, pel que fa a la periodicitat de les
sessions dels òrgans col.legiats, aprovat per sessió de ple de 22 de juny de 2015.

Primer. En raó a la periodicitat fixada per les sessions dels òrgans col.legiats
municipals, s’estableix que la seva aplicació al calendari per l’any 2017 és la següent :

CALENDARI PER L'ANY 2017
GENER
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dium
1
8
15
22
29
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S’ACORDA :

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

FEBRER
Dill.

Dim.

6
13
20
27

7
14
21
28

Dx.
1
8
15
22

Dij.
2
9
16
23

Div.
3
10
17
24

Diss.
4
11
18
25

Dium
5
12
19
26

Div.
3
10
17
24
31

Diss.
4
11
18
25

Dium
5
12
19
26

Diss.
1
8
15
22
29

Dium
2
9
16
23
30

MARÇ
Dill.

Dim.

6
13
20
27

7
14
21
28

Dx.
1
8
15
22
29

Dij.
2
9
16
23
30

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28
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ABRIL

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

MAIG
Dill.
1
8
15
22
29

Dim.
2
9
16
23
30

Dx.
3
10
17
24
31

Dij.
4
11
18
25

Div.
5
12
19
26

Diss.
6
13
20
27

Dium
7
14
21
28

Div.
2
9
16
23
30

Diss.
3
10
17
24

Dium
4
11
18
25

Diss.
1
8
15
22
29

Dium
2
9
16
23
30

JUNY
Dill.

Dim.

Dx.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dij.
1
8
15
22
29

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28
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JULIOL

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

SETEMBRE
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Div.
1
8
15
22
29

Diss.
2
9
16
23
30

Dium
3
10
17
24

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dium
1
8
15
22
29

Div.
3
10
17
24

Diss.
4
11
18
25

Dium
5
12
19
26

NOVEMBRE
Dill.

Dim.

6
13
20
27

7
14
21
28

Dx.
1
8
15
22
29

Dij.
2
9
16
23
30
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OCTUBRE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

DESEMBRE
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Div.
1
8
15
22
29

Diss.
2
9
16
23
30

Dium
3
10
17
24
31

Juntes de Govern Local
Comissions informatives
Plens
Segons ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l'any 2017.

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
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Segon. Declarar que:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

12. Modificació de l’article 21 del conveni col·lectiu del personal laboral i
acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages (exp. 1292/2016)
Primer.- En reunió de data 27.09.2016 la mesa de negociació va acordar, entre
d’altres, modificar l’article 21 del conveni col·lectiu del personal laboral i de l’acord de
condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, relatiu a
abonament de la paga extraordinària de Nadal el dia 15 de desembre i la nòmina
seguirà el mateix procediment que la resta de mensualitats.
Segon.- De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 123.1.p) de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 52.1.r) del
Decret legislatiu 2/03, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
S’ACORDA :
Primer.- Modificar l’article 21 del conveni col·lectiu del personal laboral i acord de
condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el qual
quedarà redactat de la següent manera, segons es desprèn de l’acta de la mesa de
negociació celebrada el dia 27 de setembre de 2016:

El sistema normal d’abonament de les retribucions és la transferència bancària. La
data màxima per a l’ingrés de la nòmina als corresponents comptes bancaris del
personal al servei de la corporació serà l’antepenúltim dia de cada mes.
Els treballadors de l’Ajuntament cobraran 2 pagues extraordinàries, de quantia igual a
1 mensualitat íntegra.
La paga extraordinària d’estiu s’abonarà el 23 de juny conjuntament amb la nòmina
d’aquest mes.
La paga extraordinària de Nadal s’abonarà el 15 de desembre i la nòmina s’abonarà
l’antepenúltim dia de cada mes, seguint el mateix procediment que la resta de
mensualitats.
La corporació adopta el compromís d’adequar i unificar el full de nòmines per tal que
en el mateix quedi especificat el detall de totes les retribucions, fent referència als dies
i al mes que corresponen.
Segon.- Trametre la modificació del Conveni col·lectiu de les condicions de treball del
personal laboral i de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari al Registre
de convenis col·lectius i mapa de negociació col·lectiva (REGCON), pel seu registre i
publicació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
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Article 21. Nòmina mensual i pagues extraordinàries.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Tercer.- Notificar aquest acord al Comitè d’Empresa, a la Junta de personal i a tot el
personal de la Corporació.
Quart.- Declarar que:
En quan al personal funcionari:
-

-

Aquest acord aprova una 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 poden interposar, qualsevol altre recurs ajustat a dret.

En quan al personal laboral.
-

-

El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu, i per tant, no pot ser objecte de cap recurs administratiu o
jurisdiccional.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar, qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents; el regidor sr.
Xavier Racero Esquius no vota per trobar-se absent de la sala.

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
13. Aprovació definitiva de modificació d’estatuts de la Mancomunitat de
Municipis del Bages per al Sanejament (exp.598/2015)
Primer. El passat 23 de març de 2015, l’Assemblea General de la Mancomunitat de
Municipis del Bages per al Sanejament, mancomunitat de la qual és membre aquest
municipi, va aprovar per unanimitat l’inici del procediment de modificació dels articles 2
i 3 dels seus Estatuts, que quedarien redactats d’acord amb el text següent:
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial.

Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per
al Sanejament.
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí
oficial pertinent.
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis
que en cada moment integrin la Mancomunitat.
-

Article 3. Finalitat i objecte.

La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis
relacionats.
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta
i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües
regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió
integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té
plena capacitat.

Tercer. Per part de la Mancomunitat es va notificar en data 25 d’abril de 2016
l’aprovació definitiva de la modificació dels articles 2 i 3 dels estatuts mitjançant acord
de la seva assemblea general el 4 d’abril.
Quart. En relació amb el tràmit d’exposició pública el secretari de la Mancomunitat ha
lliurat un certificat en data 3 d’octubre de 2016 on es fan constar el contingut de l’edicte
sobre l’aprovació inicial i l’obertura del tràmit i les publicacions realitzades al respecte.
Igualment es fa constar en aquest document que durant el termini d’exposició pública
no es van presentar ni al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Cinquè. Per part de la secretaria de l’Ajuntament s’ha emès informe jurídic preceptiu
en tant que per l’adopció d’aquest acord es requereix la votació favorable de la majoria
absoluta dels membres del Ple.
S’ACORDA :
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Segon. El Ple, en sessió celebrada el 9 de juliol de 2015, va aprovar inicialment la
modificació dels estatuts segons el text facilitat per la Mancomunitat procedint a
delegar expressament en aquest organisme la realització del tràmit d’informació
pública.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Primer. Aprovar definitivament la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, que quedaran redactats
d’acord amb el text següent:
-

Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial.

Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per
al Sanejament.
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí
oficial pertinent.
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis
que en cada moment integrin la Mancomunitat.
-

Article 3. Finalitat i objecte.

La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis
relacionats.
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta
i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües
regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió
integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té
plena capacitat.

Tercer. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Segon. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

14. Aprovació una nova convocatòria per la licitació única per a la selecció
d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències
municipals en matèria de serveis funeraris, mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de valoració i
tramitació ordinària (exp.286/2016)

Segon. Atès que es considera com a l’emplaçament més idoni per a la implantació
d’aquest equipament, per les seves característiques d’ubicació, entorn, configuració,
accessos i situació urbanística, la finca inscrita amb el número 4236 del districte
hipotecari número 4 de Manresa, segons el volum 2106, llibre 94, foli 55; la qual
segons el Pla General d’Ordenació Municipal de Sant Fruitós de Bages es classifica
com a sòl urbà consolidat, la seva qualificació és la d’equipament públic cementiri (clau
Eo).
Tercer. Vist que la Llei 2/1997, de 3 d’abril , sobre serveis funeraris va ser modificada
pel decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de
llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre,
relativa als serveis en el mercat interior.
Quart. Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals que consten en
l’expedient, i que s’incorporen com a motivació del present acord.
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 14 de març de
2016 va acordar, proposar al Ple municipal l’aprovació de l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris de
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Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te interès en la implantació
d’un servei funerari destinat a tanatori-crematori, que cobreixi les necessitats tant a
nivell municipal com comarcal, atès la creixent demanda d’aquest servei i la manca del
mateix en el propi municipi i en un entorn proper, segons es desprèn de la provisió
d’Alcaldia obrant en l’expedient.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

valoració i tramitació ordinària per la licitació única per a la selecció d’un únic
concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria
de serveis funeraris.
Sisè. Vist que per acord del Ple municipal de data 29.03.2016 es van aprovar els plecs
de clàusules administratives particulars per regir la licitació única per a la selecció d’un
únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en
matèria de serveis funeraris, i es va obrir la convocatòria per la licitació del mateix,
condicionant l’aprovació del mateix a la modificació de la forma de gestió dels serveis
públics municipals de cementiri, els quals passaran de gestió directe indiferenciada a
gestió indirecte mitjançant concessió administrativa del servei públic.
Setè. Vist que en data 18.04.2016 es va a publicar l’anunci de convocatòria de la
licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el Perfil de Contractant,
per a que durant el termini de 3 mesos presentessin les proposicions els interessats,
finalitzant aquest termini en data 19.07.2016.
Vuitè. Vist que en data 19.07.2016 l’empresa VI-GIN-COST 2015, centre de negocis
empresarials, S.L. presenta proposició (núm. registre 2016-3208).
Novè. Vist que en data 19.10.2016 l’empresa VI-GIN-COST 2015, centre de negocis
empresarials, S.L diposita a la tresoreria municipal aval bancari núm. 10001065591 de
data 18.10.2016 per import de 42.541,00 €, import que es correspon amb la garantia
provisional establerta en el PCAP del contracte.

Onzè. Vista la clàusula 33 del document “Disposicions comuns aplicables als plecs de
clàusules administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages” (DCPCAP), contingut de les proposicions i efectes de la seva presentació,
segons el qual el sobre 1 “documentació administrativa” contindrà la declaració
responsable i l’acreditació d’haver constituït la garantia provisional, quan sigui
obligatòria .
Dotzè. Atès que la Mesa de contractació acorda, per tant, no admetre en el
procediment de referència a l’empresa VI-GIN-COST 2015, centre de negocis
empresarials, S.L. i obrir una nova convocatòria per la licitació única per a la selecció
d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals
en matèria de serveis funeraris, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
S’ACORDA :
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Desè. Vist que en data 28.10.2016 es convoca la mesa de contractació per la obertura
del sobre 1 de l’única empresa que s’ha presentat a la licitació. L’empresa presenta
dins del sobre 1 la declaració responsable exigida en PCAP conforme la clàusula 5.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Primer. Excloure l’empresa VI-GIN-COST 2015, centre de negocis empresarials, S.L
del procés i declarar deserta la convocatòria per la licitació única per a la selecció d’un
únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en
matèria de serveis funeraris aprovada pel Ple municipal de data 29.03.2016.
Segon. Obrir una nova convocatòria per la licitació d’aquest contracte en els termes
del seu plec de clàusules administratives aprovats pel Ple municipal de data
29.03.2016.
Tercer. Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, i en el Perfil de Contractant anunci de licitació, per a que
durant el termini de 3 mesos puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
Quart. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
a dret
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
Abstencions : PRECS I PREGUNTES
15. Prec del grup municipal CIU sobre l'ascensor de la passera de La
Rosaleda (exp.1465/2016)
Atès que hem constatat que massa sovint l’ascensor de la passera de la Rosaleda es
troba fora de servei per causes tècniques i que per tant les persones que volen
utilitzar-lo no ho poden fer amb normalitat.
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Ateses les molèsties i perjudicis que això comporta als veïns de La Rosaleda,
principalment les persones més grans, amb dificultats de mobilitat, els pares amb
nadons que utilitzen el cotxet i totes aquelles persones que per algun motiu tinguin la
mobilitat reduïda.
Per tot el que s’ha exposat, presentem al ple aquest
PREC
Que és prenguin les mesures correctores necessàries per tal que l’ascensor de la
passera de La Rosaleda no estigui aturat per causes tècniques tan sovint.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

En el passat ple del mes de Juliol de 2016, el nostre Grup Municipal va fer vàries
preguntes referents al decret número 2016-697 sobre l'aprovació d'una factura de les
obres de condicionament del centre de la rotonda de la C-16c. La resposta per part de
l'alcalde va incloure, entre d'altres explicacions, la idea del govern de GfP i PSC,
d’instal·lar una avioneta al centre de la rotonda.
Entenen que l'aeròdrom de Sant Fruitós és una propietat privada de la qual se’n fa un
ús comercial totalment privat, i entenen també que la pràctica del paracaigudisme, així
com les seves variants, no són pràctiques arrelades a la societat del nostre municipi.
La idea sorgida del govern de GfP i PSC d'instal·lar una avioneta a la rotonda de la C16c o de qualsevol altra element propagandístic de l'aeròdrom, no ens sembla gens
encertada, ja que entenem que els símbols, icones, estàtues, monuments, monòlits,
etc. instal·lats per l’administració local a la via pública, han de ser representatius del
nostre municipi i evidentment d’homenatge a personatges rellevants o
commemoracions d’actes i/o festes, relacionats tots ells, de forma molt estreta, amb la
societat que conforma el municipi de Sant Fruitós.
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16. Prec del grup municipal CIU sobre l’element que hagi de col·locar-se al
centre de la rotonda de la carretera C-16c (cruïlla cementiri-Avinguda
Girona) (exp.1466/2016)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Per tot plegat, des del grup municipal de CIU, demanem amb aquest PREC, que es
valori la proposta d'instal·lar al centre de la Rotonda de la C-16c quelcom representatiu
de la societat del nostre poble, i s'encamini aquesta idea cap a un element en
commemoració de la "Ciutat del Bàsquet Català 2016" i cap a la pràctica d'aquest
esport.
Pensem que aquesta proposta pot representar i recollir la història del bàsquet a Sant
Fruitós de Bages, del seu passat, del present i també del futur.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
17. Pregunta del grup municipal CIU sobre la piscina de l’aeròdrom
(exp.1468/2016)

Amb posterioritat al ple, el nostre grup municipal va demanar còpia de l’expedient
1057/2015, per poder revisar tota la documentació que s’hi contenia, i així hem pogut
constatar que:
1. La sol·licitud que va presentar el sr. Hernan Altamore en representació
d’AIRPIRINEUS, era per a la construcció d’una piscina privada. A la sol·licitud s’hi
acompanyava:
1.1. Pressupost de construcció del vas d’una piscina de 8,45x20x3, armari de
maniobra manual/automàtic, accessoris piscina (skimers, boquilles,
impulsió i aspiració i 2 sumideros), equip de manteniment i instal·lació
hidràulica amb filtre i bomba elèctrica. L’import d’aquest pressupost era de
22.300€ més IVA.
1.2. Declaració d’obres pel contractista.
1.3. Documentació escrita i gràfica del projecte de construcció d’una piscina.
1.4. Full d’encàrrec de la direcció facultativa de l’obra.
2. Que l’informe tècnic fet per l’arquitecte municipal en data 29/07/2015 advertia que
fins que no hi hagués l’aprovació definitiva del PDUA, únicament era possible
l’autorització com a dipòsit de reserva de 120m3 d’aigua, connectant amb un circuit
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En el passat ple del mes d’octubre el nostre grup municipal va dirigir tot un seguit de
preguntes al ple en referència a la piscina que s’ha construït a l’aeròdrom amb una
llicència de dipòsit de reserva d’aigua (expedient número 1057/2015).

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3.

4.

5.
6.

a un punt de menys de 100 metres de qualsevol edificació, per poder resoldre els
requeriments de l’activitat de l’escola de paracaigudisme en relació a les
condicions de seguretat en cas d’incendi de l’aeròdrom. També s’advertia que a
banda del requeriment de l’aprovació del PDUA calia també obtenir la llicència
ambiental que inclogui la piscina.
En data 13/10/2015 s’emet decret d’alcaldia número 2015-0928 que atorga a
Airpirineus SLU la llicència municipal d’obres per a la construcció d’un dipòsit de
reserva d’aigua, sotmesa a les especificacions a dalt esmentades en l’informe
tècnic.
En data 18 de Novembre de 2016 el tècnic arquitecte municipal fa inspecció de les
obres de construcció d’un dipòsit de reserva d’aigua i emet el seu informe,
recordant de nou els usos permesos exclusivament com a dipòsit de reserva
d’aigua; també es cita que les obres no han finalitzat ja que manca la tanca
perimetral entorn del dipòsit, els acabats i revestiments del mur enfront del camí
d’accés a l’esplanada superior i la formació de l’arqueta de registre de l’hidrant de
la instal·lació contra incendis i la seva senyalització.
El 26/11/15, Hernan Altamore presenta escrit amb fotografies de la piscina i les
tanques provisionals d’obra que s’hi han instal·lat.
El 30/11/2016, l’arquitecte municipal informa que ha fet visita d’obra el dia
27/11/2015 i que vist l’escrit presentat per Hernan Altamore es constata que s’ha
tancat el recinte d’obra del dipòsit, però no fa referència a l’arqueta de registre de
l’hidrant de la instal·lació contra incendis ni de la seva senyalització.

Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal de CiU a l’ajuntament de Sant Fruitós de
Bages presenta al ple les següents preguntes:
1. Després de més d’un any des de l’atorgament de la llicència per a la
construcció d’un dipòsit de reserva d’aigua, ha estat finalitzada correctament,
amb tots els requeriments que s’han fet?
2. Ens poden confirmar que els promotors han realitzat l’arqueta de registre de
l’hidrant de la instal·lació contra incendis i la seva senyalització?
3. Per quin motiu es va acceptar el pressupost per a la construcció d’una piscina
sobre el qual s’ha calculat la liquidació de les taxes (Nº liquidació
2015/0000004420) si la llicència d’obres deia clarament que era per a la
construcció d’un dipòsit de reserva d’aigua?
4. L’alcalde, tenint ja constància que l’ús que s’ha fet d’aquesta obra ha estat de
piscina, ha fet alguna acció en forma d’aclariment, advertència o requeriment
als promotors?
5. Si la resposta és afirmativa, ens podria dir quina o quines accions s’han dut a
terme?
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Malgrat les reiterades comunicacions que s’han fet arribar des de l’ajuntament al
promotor sobre l’exclusivitat de l’autorització d’ús com a dipòsit de reserva d’aigua i no
com a piscina, el nostre grup municipal va aportar una fotografia en la que es
constatava que durant aquest estiu s’havia fet ús com a piscina.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 00:19 hores del dia 11 DE NOVEMBRE DE 2016

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Pàgina 37 de 37
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

Codi Validació: PXWKRG94SDKJXD7JZ2YWRNTEJ | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 37

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau

