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 13 d’octubre de 2016, que es publica conjuntament amb el registre sonor, és el
següent :

ACTA NÚM. 11/2016 (1213.03.011) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL,
CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES, DE 13
D’OCTUBRE DE 2016

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les 20:00 hores
del dia esmentat a l’encapçalament,
prèvia convocatòria a tal efecte, es
reuneixen, als efectes de celebrar
sessió ordinària de l’Ajuntament, els
senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència
del regidors/es, el Sr. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
procedint-se acte seguit a considerar
els assumptes, conforme a l’ordre del
dia inicialment fixat.
No obstant, a l’inici del punt 11
s’excusa i s’absenta de la sessió el
regidor Roger Grandia Borràs
(absent a partir d’aquest punt fins
al final de la sessió).
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 29/03/2017
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTES
1. Aprovació de l’acta de les següents
sessions del Ple : 15 de setembre de
2016
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per
l’Alcaldia i la Regidoria de Serveis
Econòmics des de la darrera sessió
plenària.
3. Donar compte dels acords de la Junta de
Govern les següents sessions: 5 de
setembre (ordinària), 14 de setembre
(extraordinària i urgent) i 19 de setembre
(ordinària) de 2016
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenta el grup municipal
ERC-AM per a l'aeròdrom
6. Moció que presenta el grup municipal
ERC-AM per a l'esplai d'avis
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7. Imposició i ordenació de contribucions
especials pel finançament de les obres
compreses en la primera fase de les
obres ordinàries de reurbanització del
Carrer del Padró
8. Modificació del pressupost municipal
núm. 21/2016, en la modalitat de de
concessió de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit
9. Aprovació
del
reconeixement
extrajudicial de crèdit pel pagament de
factures anteriors a l'exercici 2016
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Modificació de l'ordenança reguladora de
l'ocupació de la via pública mitjançant la
instal·lació de terrasses de bars i
restaurants
PRECS I PREGUNTES
11. Pregunta del grup municipal ERC-AM
sobre el POUM
12. Pregunta del grup municipal ERC-AM
sobre la Comissió de Cultura i Festes
13. Pregunta del grup municipal ERC-AM
sobre plusvàlues
14. Pregunta del grup municipal ERC-AM
sobre el Parc de la Torre Sanmartí

EXPEDIENT

PÀGINA

localització
temporal

1044/2016

3

00:00:11

22/2016

3

00:06:09

1069/2016
1173/2016
1163/2016

11

00:25:27

-

12

01:08:16

1297/2016

12

01:20:57

1298/2016

13

01:50:53

1165/2016

15

02:05:50

1261/2016

23

02:47:26

1222/2016

25

02:54:17

1288/2016

31

02:55:44

1300/2016

54

03:13:55

1301/2016

55

03:19:30

1302/2016

56

03:22:47

1303/2016

57

03:26:17
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

15. Pregunta del grup municipal CIU sobre
la piscina de l’aeròdrom
16. Prec del grup municipal CIU perquè
s’actuï de forma immediata al barri de
Torroella de Baix.

1310/2016

58

03:28:58

1311/2016

65

03:39:20

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 15 de setembre de 2016
(exp. 1044/2016)
Respecte a la redacció de l’acta de la sessió de Ple celebrada el 15 de setembre de 2016
s’incorpora al punt número 13 (Resolució de recurs de reposició interposat per la regidora
del grup municipal de Convergència i Unió, sra. Mercè Casals, contra l’acord del Ple
municipal de 14 de juliol de 2016 que va aprovar inicialment la modificació del Pla general
d’ordenació urbana en l’àmbit del Polígon Industrial Santa Anna (exp. 465/2016)) l’esmena
corresponent a identificar que el recurs es formula per part dels 4 regidors que composen
el grup municipal CIU.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

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)
NÚMERO

DATA

EXPEDIENT

ASSUMPTE

2016-1002

8/9/2016

1149/2016

2016-1003

8/9/2016

1154/2016

Aprovació de conveni de pràctiques
d'una alumna de l'Institut Guillem Catà a
la llar d'infants municipal
Inici de procediment de baixes per
inscripció indeguda al padró municipal
d'habitants
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

8/9/2016
8/9/2016

1123/2016
1035/2016

2016-1006

8/9/2016

1092/2016

2016-1007

8/9/2016

1143/2016

2016-1008

8/9/2016

1150/2016

2016-1009

9/9/2016

1151/2016

2016-1010

9/9/2016

1034/2016

2016-1011

9/9/2016

1130/2016

2016-1012

9/9/2016

1044/2016

2016-1013

9/9/2016

1253/2015

2016-1014

12/9/2016

336/2016

2016-1015

13/9/2016

1119/2016

2016-1016

13/9/2016

1661/2015

2016-1017

13/9/2016

122/2016

2016-1018

13/9/2016

1162/2016

2016-1019

14/9/2016

1173/2016

2016-1020

14/9/2016

965/2016

Atorgament de llicència d’obres
Aprovació de tarifa reduïda de quota
mensual a un usuari de la Llar d’infants
Autorització d’ús de la via pública per al
recorregut de la Marxa de Torxes per la
Independència
Aprovació del Pla de Tresoreria i
Disposició de Fons 2016
Aprovació de tarifa reduïda de quota
mensual a dos usuaris de la Llar
d’infants
Denegació de tarifa reduïda de quota
mensual a un usuari de la Llar d’infants
Aprovació de tarifa reduïda de quota
mensual a un usuari de la Llar d’infants
Adjudicació
dels
treballs
de
subministrament i instal·lació d’un
sistema de megafonia i sonorització a la
plaça Alfred Figueres i parc del Bosquet
Convocatòria de sessió ordinària del Ple
(15/09/2016)
Renúncia voluntària d'un agent de la
Policia Local
Autorització per a instal·lació de terrassa
per
establiment
de
restauració
(TAVERNA DE MIG), durant el mes de
setembre de la temporada alta 2016
Devolució de l’import de la matrícula de
la Llar d’infants
Llista per al cobrament del servei de
teleassistència, mes de setembre
Llista per al cobrament del servei
d'atenció domiciliària, mes d'agost
Aprovació de les línies fonamentals del
pressupost 2017, d’acord amb l’article
15 de l’Ordre HAP/2105/2012
Convocatòria de sessió extraordinària i
urgent de la Junta de Govern Local pel
14/09/2016 (09:15)
Nomenament
de
funcionari
per
programa d’un arquitecte tècnic de
suport
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2016-1004
2016-1005

2016-10211

14/9/2016

1065/2016

Denegació de lliurament de carta de
pagament d'IBI

2016-1022

14/9/2016

1166/2016

2016-1023
2016-1024
2016-1025

15/9/2016
15/9/2016
15/9/2016

1136/2016
1082/2016
1012/2016

Aprovació del padró del preu públic dels
usuaris de la llar d’infants Les Oliveres,
setembre/2016
Atorgament de llicència d'obres
Atorgament de llicència d'obres
Atorgament de llicència d'obres

2016-1026

15/9/2016

1163/2016

Convocatòria de sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel 19/09/2016

2016-1027

15/9/2016

1079/2016

Atorgament de llicència d'obres

2016-1028

15/9/2016

1118/2016

Atorgament de llicència d'obres

2016-10292

15/9/2016

319/2016

Aixecament de la suspensió per realitat
física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat
(parcel·les 61 i 62, polígon 14)

2016-1030

15/9/2016

1100/2016

Atorgament de llicència d'obres

2016-1031

15/9/2016

1008/2016

Atorgament de llicència d'obres

2016-1032

15/9/2016

484/2016

Desestimació del termini de pròrroga
sol·licitat (llicència activitats Ortopedia y
Cirugía, SL)

2016-1033

15/9/2016

850/2016

Acompliment de l’ordre de restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic alterat, i posterior arxiu de
l’expedient

2016-1034

15/9/2016

1120/2016

Informe tècnic relatiu a la inscripció al
registre de la propietat

1

En el Decret núm. 2016-1021, de 14 de setembre de 2016, a continuació del punt cinquè de la part
expositiva, manca el paràgraf que segueix: “Sisè.- Atès que la Regidoria de Serveis Econòmics actua
amb la competència delegada següent: Òrgan delegant: alcalde, Data de delegació: 18/06/2016,
Núm. de Decret: 0480/2015, Publicació al BOPB: 03/07/2015”
2

Per a fer constar que el títol del Decret núm. 2016-1029, de 15 de setembre de 2016, ha estat
modificat per no adequar-se al contingut de l’acord. On deia: “Sobre incoació de la restauració de la
realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat”, hauria de dir: “Sobre l’aixecament de la suspensió
per realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat”
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

15/9/2016

532/2016

2016-1036

15/9/2016

1055/2016

2016-1037

15/9/2016

979/2016

2016-1038

15/9/2016

745/2016

2016-1039

15/9/2016

1170/2016

2016-1040

15/9/2016

1185/2016

2016-1041

15/9/2016

227/2016

2016-1042

15/9/2016

321/2016

2016-1043

15/9/2016

1179/2016

2016-10443

15/9/2016

1181/2016

2016-1045

15/9/2016

780/2015

2016-1046

15/9/2016

1169/2016

2016-1047

15/9/2016

1176/2016

2016-1048

15/9/2016

1177/2016

2016-1049

15/9/2016

1178/2016

Acompliment de l’ordre de restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic alterat, i posterior arxiu de
l’expedient
(Alta
Tecnologia
en
Comunicacions, SL)
Incoació d’expedient sancionador per
abocament de residus (acta 156/2016)
Compareixença i tramesa d'expedient
administratiu en recurs contenciós
administratiu 219/2016 (JCA 13)
Compareixença i tramesa d’expedient
administratiu en recurs contenciós
administratiu 203/2016 (TSJ)
Contractació d'una treballadora familiar
fins a la reincorporació de la titular
Aprovació del reconeixement d’obligació
i
ordenació
de
pagaments,
corresponents a la relació de factures
número O/2016/135
Alta d'usuari en rol de signatari per
incorporar anuncis al BOPB
Acompliment de l’ordre de restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic alterat, i posterior arxiu de
l’expedient
Reconeixement
d’antiguitat
a
un
funcionari interí
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a la relació de factures
número O/2016/134
Acompliment de l’ordre de restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic alterat, i posterior arxiu de
l’expedient
Nomenament d’ agent de policia local
com a funcionari en pràctiques
Reconeixement de trienni a un
funcionari
Reconeixement
treballadora
Reconeixement
treballadora

de

trienni

a

una

de

trienni

a

una

3

El títol “Decret del regidor de Serveis Econòmics”, que encapçala el Decret núm. 2016-1044, de 15
de setembre, no és correcte; hauria de dir “Decret d’Alcaldia”.
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2016-1035

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

17/9/2016

221/2016

Convocatòria del Consell de participació
de la Residència i Centre de dia
Convocatòria de la Comissió de
seguiment de la Residència i Centre de
Dia

2016-1051

17/9/2016

18/2013

2016-1052

20/9/2016

1196/2016

Renúncia voluntària d’un agent de la
Policia Local i nou nomenament per
ocupar la plaça vacant

2016-1053

20/9/2016

1000/2016

Adjudicació de lots 1 i 2 en el marc del
contracte del servei de formació del
programa “Escola d’Adults”

2016-1054

20/9/2016

248/2016

Compareixença en inspecció de treball i
seguretat social

2016-1055

20/9/2016

1109/2016

2016-1056

20/9/2016

1053/2016

Aprovació del Pla de seguretat i salut de
les obres de condicionament d’una àrea
esportiva a la Rosaleda, fase IV
Aprovació del Pla de seguretat i salut
obres de la reforma del local del c.
Casajoana, 11

2016-1057

21/9/2016

1209/2016

2016-1058

21/9/2016

656/2015

2016-10594

21/9/2016

1214/2016

2016-1060

21/9/2016

306/2016

2016-1061

22/9/2016

1224/2016

2016-1062

22/9/2016

1172/2016

2016-1063

26/9/2016

1193/2016

Nomenament interí d’agent de policia
local per substitució del titular
Funcions
a
desenvolupar
d’una
treballadora, segons Informe SPA
160916
Ocupació de la via pública per a
instal·lar una unitat mòbil d’ITV per a
vehicles agrícoles i ciclomotors
Superació del període de pràctiques de
la tècnica economista-assessora
Aprovació del reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments corresponents
a la relació de factures número
O/2016/136
Gratificacions extraordinàries i hores
extres del mes d'agost (nòmina
setembre)
Nomenament d’ agent de la Policia
Local com a funcionari interí, durant el
període en què el titular realitzi el curs
de formació bàsica a l'ISPC (procés
selectiu)

4

En el Decret núm. 2016-1059, de 21 de setembre de 2016, s’ha inclòs per error el paràgraf cinquè
de la part resolutiva, que no correspon al present acord
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2016-1050

2016-1064

26/9/2016

336/2016

Instal·lació de terrassa per establiment
de restauració (LA PARADA) durant el
mesos de juliol, agost, setembre i
octubre de la temporada alta 2016

2016-1065

26/9/2016

80/2016

Correcció del decret 2016-0597, sobre la
bonificació de la taxa per ús de la
deixalleria

2016-1066

26/9/2016

694/2016

2016-1067

26/9/2016

1180/2016

2016-1068

26/9/2016

1174/2016

2016-1069

26/9/2016

1117/2016

2016-1070

27/9/2016

1192/2016

2016-1071

27/9/2016

1129/2016

2016-1072

27/9/2016

1242/2016

2016-1073

28/9/2016

834/2016

2016-1074

28/9/2016

1230/2016

2016-1075

28/9/2016

61/2016

2016-1076

28/9/2016

39/2016

2016-1077

29/9/2016

1207/2016

Reclamacions presentades en relació a
les obres situades al carrer Bon Temps,
17b
Tarifa reduïda en la quota de la llar
infants d’un usuari
Tarifa reduïda en la quota de la llar
infants d’un usuari
Llista d’admesos i exclosos, composició
del tribunal i data de la prova del procés
selectiu de tècnic/a de contractació per
substitució de la titular
Autorització d’assistència a cursos i
jornades vàries per part de personal de
l'Ajuntament i aprovació de despeses
derivades
Aprovació de la Instrucció primera sobre
aplicació de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques
Adhesió al Programa Joves per
l'Ocupació, promogut pel Consell
Comarcal del Bages
Aprovació de la factura núm. 2016-49,
corresponent a l’execució dels treballs
de manteniment per a la substitució del
sistema de protecció solar de l’Escola
Monsenyor Gibert
Aprovació de la nòmina del personal de
l’Ajuntament i membres equip de
govern, setembre 2016
Aprovació
del
reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponent als lloguers que ocupen
diferents serveis municipals, octubre
2016
Informar
sobre
les
sol·licituds
d’exempció de la taxa d’escombraries
domèstiques per a beneficiaris amb
ingressos inferiors al SMI. Sisena relació
Atorgament de llicència de parcel·lació
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

29/9/2016

1519/2015

Renúncia voluntària com a funcionària
interina per programa temporal d’una
auxiliar administrativa
Reconeixement del dret a bonificació
fiscal i compensació de la liquidació
cobrada

2016-1079

29/9/2016

457/2016

2016-1080

29/9/2016

1152/2016

2016-1081

29/9/2016

568/2016

2016-1082

29/9/2016

1252/2016

2016-1083

29/9/2016

1247/2016

2016-1084

30/9/2016

671.07.014/03

2016-1085

30/9/2016

1240/2016

2016-1086

30/9/2016

1099/2016

2016-1087

30/9/2016

1258/2016

2016-1088

30/9/2016

302/2015

2016-1089

30/9/2016

794/2016

2016-1090

3/10/2016

1254/2016

2016-1091

3/10/2016

702/2016

2016-1092

3/10/2016

947/2015

Adjudicació del contracte de serveis de
gimnàstica per a la gent gran 2016-17
Restauració de la realitat física alterada i
de l’ordre jurídic vulnerat (desestimació
d’al·legacions i suspensió d’obres)
Nomenament interí per programa
temporal d’una auxiliar administrativa
per renúncia voluntària de la titular
Convocatòria de la Junta de Govern
Local de 3 d’octubre de 2016 (sessió
ordinària)
Revocació del Decret d’Alcaldia núm.
2016-0101, de 02.02.2016, pel qual es
va revocar la llicència de sala de balldiscoteca
Atorgament de llicència de primera
ocupació
Atorgament
de
llicència
de
parcel·lació/divisió horitzontal
Acceptació de bases i participació en la
convocatòria per a la concessió de
subvencions per a projectes de foment
de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de residus municipals (FORM)
Assabentat
de
modificació
no
substancial de llicència ambiental
(Denso, SA)
Donar per acomplerta la condició en
llicència d’obres
Renúncia voluntària d’una treballadora
per haver guanyat el procés selectiu per
ocupar plaça i lloc de tècnic auxiliar de
biblioteca
Pròrroga de modificació de categoria a
un treballador del projecte Rubik
Aprovació de la factura núm. 16.255,
corresponent a la certificació 5 de les
obres relatives als treballs preliminars de
reparació del cobert de la Màquina de
Batre (certificació – liquidació)
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2016-1078

2016-1093

3/10/2016

725/2016

Aprovació de la certificació 2, i última, i
de
la
factura
número
001012,
corresponent a l’execució dels treballs
compresos en la memòria tècnica
“Arranjament pista bosquet primera
fase”
Aprovació de la factura número A37016, corresponent als treballs de reforma
i millora de la instal·lació tèrmica de les
sales de calderes de la Llar d’infants les
Oliveres
Incoació d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit sobre les remeses de
la Diputació
Resolucions en matèria de sancions de
trànsit de les remeses emeses per la
Diputació
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i
Serveis Centrals pel dia 6 d'octubre de
2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 6 d'octubre de 2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 6 d'octubre de 2016
Aprovar la recepció i la liquidació del
contracte de servei de socorrisme i
cursets de natació de la piscina
municipal amb l’empresa G-SPORTSPORTS MANAGERS 2008, SL, i
autoritzar la devolució de garantia
definitiva
Aprovació de les indemnitzacions per la
participació com a assessor de tribunals
de selecció de l'Administració Local.

2016-1094

3/10/2016

1015/2016

2016-1095

3/10/2016

1217/2016

2016-1096

3/10/2016

1218/2016

2016-1097

3/10/2016

1262/2016

2016-1098

3/10/2016

1263/2016

2016-1099

3/10/2016

1264/2016

2016-1100

3/10/2016

2013.01.02

2016-1101

6/10/2016

1266/2016

2016-1102

4/10/2016

1267/2016

Devolució d’ingressos indeguts d’ofici a
la Generalitat de Catalunya

2016-1103

4/10/2016

1126/2016

2016-1104

5/10/2016

1050/2016

Donar compte dels resultats dels control
analítics efectuats a la piscina municipal
durant l’estiu 2016.
Aprovació del padró del preu públic dels
usuaris de la Llar d’infants Les Oliveres
corresponent al mes d’octubre 2016
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

2016-1105

5/10/2016

1050/2016

2016-1106

5/10/2016

1269/2016

2016-1107

6/10/2016

301/2016

Cancel·lació
dels
deutes
de
subministraments bàsics d’aigua, llum i
gas de les persones físiques i unitats
familiars en situació de pobresa
energètica
Acceptació de bases i participació en la
convocatòria per la concessió de
subvencions
de
manteniment
i
conservació de lleres públiques en trams
urbans.
Resolució de la sol.licitud per a la
modificació de la llicència de taxi
(autorització nou vehicle vinculat a
llicència de taxi número 1)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 5
de setembre (ordinària), 14 de setembre (extraordinària i urgent) i 19 de
setembre (ordinària) de 2016 (exp. 1069/2016, 1173/2016 i 1163/2016 )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

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 a l'aeròdrom (exp.
1297/2016)
En el passat ple del mes de setembre, el GM ERC-AM de Sant Fruitós de Bages va
plantejar la següent pregunta:
BASSA D’INCENDIS

Per

o

Que en una de les reunions de la comissió de l’aeròdrom es va dir que
un dels avantatges de tenir aquesta instal·lació seria que tindrien un
hidrant o bé una bassa d'aigua per a aquestes emergències.

o

Que pel que fins ara hem pogut saber, l’empresa gestora de l’aeròdrom
va sol·licitar permís per construir una bassa d’aigua i no pas una piscina.

o

Que hem pogut veure personalment i en publicacions diverses gent
banyant-se en una piscina.

o

Que davant d’un incendi, cada minut més de desplaçament dels mitjans
compta.

tot això,
o

el GM ERC Sant

Fruitós formula la següent pregunta:

Quins mecanismes de control s’han dut a terme per tal de comprovar la
certesa de l’ús de la bassa d’aigua i el perquè de la no utilització en el
moment de l’incendi de Sant Feliu Sasserra?
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Arran de l'incendi succeït a Sant Feliu Sasserra el proppassat 18 de juliol de 2016,
on dos hidroavions varen desplaçar-se fins a l'aeròdrom d'Òdena per tal de carregar
d'aigua, en comptes d’emprar la bassa d'aigua de l'aeròdrom situat al nostre
municipi.
Tenint en compte:

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Davant la formulació de la nostra pregunta, la resposta que vem rebre va ser en evasives,
sense anar a l’arrel de la qüestió, que era suficientment clara i concisa.
Donat que es considera que tot el que fa referència a l’aeròdrom és un tema de suficient
sensibilitat com per merèixer resposta i no evasives i girs absurds, el GM ERC-AM planteja
una nova pregunta, en format de moció
Per tot això, el GM ERC-AM sol·licita:
-

Que sigui revisada la llicència i permisos que es van donar per a la construcció
de la bassa de l’aeròdrom i es verifiqui si l’ús que se’n fa és el previst.
Que sigui comprovada la instal·lació de l’hidrant o mecanisme necessaris a la
bassa perquè aquesta pugui complir la funció per la qual va ser autoritzada.
Que es faciliti la informació actualitzada als serveis d’extinció d’incendis
pertinents.

No obstant, el ple decidirà
La portaveu del GM ERC-AM Sant Fruitós de Bages

VOTACIÓ SOBRE 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-AM)
En contra: 7 (5 GfP, 2 PSC)
Abstencions: 6. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a l'esplai d'avis (exp.
1298/2016)
En el passat ple del mes de setembre, el GM ERC-AM Sant Fruitós de Bages va plantejar
la següent pregunta:
ESPLAI DELS AVIS
Entre els mesos de juliol i agost, ens consta que l'esplai dels avis ha estat
diverses setmanes tancat.
Tenint en compte
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Sentit de l’acord:

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

- que l'estiu és moment de molta calor, i de risc especial per a la gent gran;
- que l'esplai dels avis pot esdevenir un punt de frescor per molts d'ells,
- que és un espai de visibilitat per a persones en risc,
- que és un espai de companyia a persones que estan soles, i que a l'estiu
aquesta funció pot ser encara més important, ja que alguns avis es troben que les
seves famílies marxen de vacances.
- que l'esplai dels avis és un servei municipal.
- que l'estiu és cada any de 21 de juny a 21 de setembre.
- que els qui treballen periòdicament a l'esplai dels avis tenen, evidentment més
que merescut, un període vacacional.
Per tot això, el GM ERC Sant Fruitós formula la següent pregunta:
-

Hagués estat possible preveure personal que substituís l'habitual de
manera que els avis no s'haguessin trobat sense disposar del gaudi de
l'Esplai?

Davant la nostra pregunta, clara i concreta, la resposta que se’ns va donar no albira la
possibilitat de solució de cara a futurs períodes vacacionals.
Davant de tot això,
El GM ERC-AM Sant Fruitós demana:
Es cerquin les solucions pertinents, ja sigui amb una modificació del conveni o el
que resulti pertinent per tal que els veïns de Sant Fruitós no es tornin a quedar
sense aquest servei municipal.

No obstant, el ple decidirà
La portaveu del GM ERC-AM Sant Fruitós de Bages
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-AM)
En contra: 7 (5 GfP, 2 PSC)
Abstencions: -
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-

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7. Imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament de les
obres compreses en la primera fase de les obres ordinàries de reurbanització
del Carrer del Padró (exp. 1165/2016 )
Primer. La Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2016, va aprovar
inicialment el Projecte executiu de la primera fase de les obres ordinàries de reurbanitzar el
Carrer del Padró, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Ribera Mestres.
Segon. El projecte citat va estar sotmès a informació pública per termini de trenta dies
hàbils, finalitzant-se en data 16 de juny de 2016, mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de data 30 de maig de 2016, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
sense que s’hagin formulat reclamacions.
Tercer. La provisió del Regidor de Serveis Econòmics del 21 de setembre de 2016 va
disposar la tramitació per a l’elaboració de la proposta de l’acord d’imposició i ordenació de
contribucions especials per al finançament de les obres contingudes a la primera fase de
les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró, per tal de ser elevada al Ple
municipal als efectes de la seva aprovació.
Quart. En data 29 de setembre de 2016 es va elaborar el Document tècnic sobre les
contribucions especials de la primera fase de les obres ordinàries de reurbanització del
carrer del Padró el qual s’ha incorporat a l’expedient, i en el que es defineixen els
paràmetres tècnics per a l’aplicació d’aquest instrument fiscal, pel que fa a la definició de
l’àmbit d’aplicació, al fet imposable, als titulars i finques afectats i al càlcul del repartiment
de les quotes entre els subjectes passius.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)

319.467,77 €
41.530,81 €
19.168,07 €

Finançament
1,Aportació municipal

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)
Pressupost complementari instal·lació d’aigua
Pressupost complementari instal·lació elèctrica
Redacció plànol topogràfic * (RE 2006/5893) 3720*19,64 %
Estudi geotècnic del sòl
Redacció avantprojecte 5.000*19,64 %
Projecte executiu fase 1 i Estudi de seguretat
Direcció d'obra
Coordinació de seguretat i salut

380.166,65 €
20.467,13 €
3.793,85 €
700,61 €
1.790,00 €
982,00 €
14.300,00 €
5.900,00 €
1.400,00 €

1,2, Fons propis
Contribucions especials

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT (sense IVA)

429.500,24 €

21,00 % IVA sobre 404.397,63 €
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT

90.195,05 €
519.695,29 €

1,1, Subvenció de la Diputació de Barcelona

Total

Import
Percentatge
459.694,62 €
88,45%
450.000,00 €
9.694,62 €
60.000,67 €

11,55%

519.695,29 €

Sisè. Vist el document tècnic i l’article 31.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, per el que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que a efectes
de determinar la base imposable de les contribucions especials, s’entendrà per cost
suportat per l’entitat la quantia resultant de restar la xifra del cost total l’import de les
subvencions o auxilis que l’entitat obtingui. A efectes d’establir la base imposable de les
contribucions especials de la primera fase de les obres ordinàries de reurbanització del
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Cinquè. Vist que el finançament i el cost que es proposa de l’obra és el següent:

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

carrer del Padró es proposen els següents percentatges de distribució del cost total de les
obres:
-

Benefici particular o especial: 86,09 %
Benefici o interés general: 13,91 %

Les obres suposen un augment del valor dels béns immobles dels veïns que hi
contribueixen, milloren l’accés i el trànsit així com una millora qualitativa dels serveis, entre
d’altres.
Setè. Vist l’article 31 del RDL 2/2004 la base imposable de les contribucions especials serà
de 69.695,29 €. El benefici particular o especial (86,09 %) serà de 60.000,67 €. Aquest
serà l’import que es proposa repartir entre els diferents subjectes passius.
Vuitè. Aquets 60.000,67 € es reparteixen per parts igual amb els mòduls de repartiment:




Un 33,33 % del mòdul de metres lineals de façana, 20.000,23 €
Un 33,33 % del mòdul de valor cadastral a efectes del Impost sobre Bèns
Immobles, 20.000,22 €
Un 33,33 % del mòdul de volum edificable, 20.000,22 €




Profunditats edificables i nombre de plantes edificables del plànol C1 a escala
1:2.000.
Paràmetre urbanístics de zona de nucli antic, clau 1, sobre alçada reguladora
màxima ( 10 metres per a planta baixa i dues plantes pis i quatre metres per a
planta baixa) i ocupació del pati interior d’illa (20 % en el supòsit d’ésser ocupable)

Tots els immobles llevat dels dos immobles del carrer de Sant Benet 8 i 10 ( escoles i
actual passatge del casino familiar) estan qualificats de nucli antic, clau 1, amb una alçada
reguladora màxima de 10 metres corresponent a planta baixa i dues plantes pis.
Els patis interiors d’illa dels immobles en nucli antic estan destinats o bé a jardí privat en
que no es possible la construcció, o bé són edificables en una proporció del 20% de la
seva superfície i amb una alçada màxima de quatre metres.
Els immobles del carrer de Sant Benet 8 i 10 (l’escola i l’actual passatge del Casino
familiar), estan qualificats de sistema d’equipaments, clau Ep d’equipament polivalent, i per
al càlcul del volum edificable s’equiparen al sistema d’ordenació de la zona del nucli antic
en que s’emplacen, aplicant els mateixos paràmetres d’alçada reguladora màxima de 10
metres corresponents a planta baixa i dues plantes pis, fondària edificable de 10 metres
com illa a la que pertany, i ocupació del pati amb un alçada màxima de quatre metres.
Els metres de façana, el volum edificable i el valor cadastral s’han repartit en funció del
percentatge de propietat i el coeficient de participació del bé de cada propietari tal i com es
pot veure al quadre adjunt a l’acord.
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Per al càlcul de volum s’han aplicat els paràmetres urbanístics d’acord al Pla general
d’ordenació de Sant Fruitós de Bages:

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

El repartiment es fa en base a la suma total de valor cadastral, metres de façana i volum
edificable, sent el 100 % la suma de tots els valors afectats al àmbit de les contribucions
especials:




Suma total de valor cadastral sent el 100% de la base de repartiment dels
20.000,22€ imputats a aquest mòdul: 3.261.802,83 €.
Suma total dels metres de façana sent el 100% de la base de repartiment dels
20.000,23 imputats a aquest mòdul: 288,14 metres.
Suma total del volum edificable sent el 100 % de la base de repartiment dels
20.000,22 € imputats a aquest mòdul: 29.296,57 m3

Novè. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 29 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en el béns dels
particulars i sempre que les obres es realitzin dins de l’àmbit de les competències de
l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Desè. D’acord amb l’article 15 del TRLHL, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions
especials, l’article 34.1 TRLHL preveu que l’exacció de les contribucions especials
requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas.

Dotzè. Vistos els articles 28 a 37 i concordants del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tretzè. Vist el disposat per l’art. de l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, segons el qual una
vegada aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’entitat local podrà exigir per
anticipat el pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst
per l’any següent.
Catorzè. Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 13.05.2009 sobre
modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l’empara del
que preveu l’art. 7.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RDL 2/2004 de 5 de març, de les funcions de liquidació i recaptació de les
contribucions especials, segons el qual resten delegades, entre altres, les notificacions de
les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Quinzè. Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els recursos
propis de caràcter tributari.
S’ACORDA :
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Onzè. Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i la documentació tècnica incorporada en el
mateix que serveixen de motivació conforme l’establert en l’article 58 de la Llei 30/1992 de
règim jurídic i procediment administratiu comú.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Primer. Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per al finançament
de l’execució de les obres de reurbanització del carrer del Padró primera fase, el fet
imposable de les quals és el definit pel Projecte executiu de la primera fase de les obres
ordinàries de reurbanitzar el Carrer del Padró, aprovat per la Junta de Govern Local de 17
de maig de 2016.
Segon. Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret per al finançament de les
obres de reurbanització del carrer del Padró primera fase, d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)

319.467,77 €
41.530,81 €
19.168,07 €

Finançament
1,Aportació municipal

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)
Pressupost complementari instal·lació d’aigua
Pressupost complementari instal·lació elèctrica
Redacció plànol topogràfic * (RE 2006/5893) 3720*19,64 %
Estudi geotècnic del sòl
Redacció avantprojecte 5.000*19,64 %
Projecte executiu fase 1 i Estudi de seguretat
Direcció d'obra
Coordinació de seguretat i salut

380.166,65 €
20.467,13 €
3.793,85 €
700,61 €
1.790,00 €
982,00 €
14.300,00 €
5.900,00 €
1.400,00 €

1,2, Fons propis
Contribucions especials

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT (sense IVA)

429.500,24 €

21,00 % IVA sobre 404.397,63 €
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT

90.195,05 €
519.695,29 €

1,1, Subvenció de la Diputació de Barcelona

Total

Import
459.694,62 €
450.000,00 €
9.694,62 €
60.000,67 €

519.695,29 €

Tercer. Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris (base imposable) en 60.000,67 €,
equivalent al 86,09 %; sent a càrrec de l’Ajuntament la diferència.

Quart. Aprovar les quotes que correspon a cada propietari (subjecte passiu) segons
l’Annex 1 d’aquest acord
Cinquè. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que no
prevegi aquest acord.
Sisè. Exposar l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-ho al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones interessades poden
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Setè. Disposar que, si no es formulen reclamacions, l’acord provisional esdevindrà definitiu
i es publicarà al BOPB, aquesta aprovació.
Vuitè. Pel cas que quedi definitivament establert l’acord d’imposició i ordenació, es
notificaran individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin
coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de
reposició davant del Ple de l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones
especialment beneficiades o les quotes assignades.
Aquest recurs té caràcter preceptiu i només podrà versar sobre els extrems citats.
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El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos
major o menor que el previst, s’utilitzarà els percentatges de finançament de l’obra, als
efectes del càlcul de la quota corresponent.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
Novè. Disposar que les liquidacions es realitzaran, a efectes del pagament avançat:
Un terç una vegada s’adjudiquin les obres de reurbanització objecte de les presents
contribucions especials
- Un terç de la quota total, a la meitat d’execució de les obres
- Un terç final quan s’hagin recepcionat les obres i aplicant ja la liquidació definitiva
de les contribucions especials per al finançament de l’execució de les obres de
reurbanització del carrer del Padró primera fase
Les quotes provisionals són les que consten a l’Annex 1 del present acord.
-

Desè. Advertir els propietaris afectats que podran constituir l’Associació Administrativa de
Contribuents en els termes i als efectes d’allò que disposen els articles 36 i 37 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals.
Onzè. Notificar aquest acte als contribuents i comunicar-ho a la Tresoreria i la Intervenció
municipals, així com a l’Organisme de gestió Tributària als efectes de l’emissió de les
liquidacions pels imports corresponents a una anualitat d’execució.
Dotzè. Declarar que, contra els acords novè a onzè:

Annex 1
Les dades corresponents a aquest document que no han de ser publicades, de
conformitat amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, han estat
dissociades.
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- Es podrà formular recurs de reposició perceptiu, regulat a l’article 14.2 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el termini d’un mes des de
que es notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació donat que la
liquidació estava condicionada en la seva eficàcia en la del mateix acord.

Nom propietari

NIF

Adreça

Finca

Referència cadastral

xxxx

39252600H

xxxx

F1.1

6229502DG0262N0002PI

xxxx

39252600H

xxxx

F1.2

6229502DG0262N0003AO

xxxx

39298478B

xxxx

F1.3

6229502DG0262N0004SP

xxxx

39329005V

xxxx

F2.1

6229503DG0262N0001KU

xxxx

39292301K

xxxx

F2.2

6229503DG0262N0001KU

xxxx

39305566S

xxxx

F2.3

6229503DG0262N0001KU

xxxx

46102286M xxxx

F3

6229504DG0262N0001RU

xxxx

P0821200C

xxxx

F4

6329801DG0262N0001RU

xxxx

39311307Y

xxxx

F5.1

6329802DG0262N0001DU

xxxx

39314703K

xxxx

F5.2

6329802DG0262N0001DU

xxxx

36316349Q

xxxx

F6

6329803DG0262N0001XU

xxxx

39258985D

xxxx

F7

6329804DG0262N0001IU

xxxx

39332914Q

xxxx

F8.1

6329805DG0262N0001JU

xxxx

77728275M xxxx

F8.2

6329805DG0262N0001JU

xxxx

77731319J

xxxx

F8.3

6329805DG0262N0001JU

xxxx

18403475W xxxx

F9.1

6329806DG0262N0001EU

xxxx

77727285G

F9.2

6329806DG0262N0001EU

xxxx

18403475W xxxx

F10.1

6329807DG0262N0001SU

xxxx

77727285G

xxxx

F10.2

6329807DG0262N0001SU

xxxx

38040473Z

xxxx

F11.1

6329808DG0262N0001ZU

xxxx

38020491L

xxxx

F11.2

6329808DG0262N0001ZU

xxxx

38041314G

xxxx

F11.3

6329808DG0262N0001ZU

xxxx

39278719D

xxxx

F12

6329809DG0262N0001UU

xxxx

R0800044J

xxxx

F13

6229507DG0262N0001IU

xxxx

G61255865

xxxx

F14

xxxx

39339528Y

xxxx

F15

6229201DG0262N0001AU

xxxx

39252600H

xxxx

F16

6229206DG0262N0001PU

xxxx

77628558Q

xxxx

F17.1.1 6229205DG0262N0001QU

xxxx

45462049L

xxxx

F17.1.2 6229205DG0262N0001QU

xxxx

39311204H

xxxx

F17.2

6229205DG0262N0002WI

xxxx

39311204H

xxxx

F17.3

6229205DG0262N0003EO

xxxx

39384061B

xxxx

F17.4.1 6229205DG0262N0004RP

xxxx

39384324K

xxxx

F17.4.2 6229205DG0262N0004RP

xxxx

B63287023

xxxx

F17.5

6229205DG0262N0005TA

xxxx

53326013F

xxxx

F17.6

6229205DG0262N0006YS

xxxx

10905899N

xxxx

F17.7.1 6229205DG0262N0007UD

xxxx

10881703N

xxxx

F17.7.2 6229205DG0262N0007UD

xxxx

77628558Q

xxxx

F17.8.1 6229205DG0262N0008IF

xxxx

45462049L

xxxx

F17.8.2 6229205DG0262N0008IF

xxxx

39307160E

xxxx

F17.9

xxxx

A86602158

xxxx

F17.10 6229205DG0262N0010UD

xxxx

46102286M xxxx

F18

6229204DG0262N0001GU

xxxx

39211400B

xxxx

F19

6229203DG0262N0001YU

xxxx

39253312V

xxxx

F20.1

6229202DG0262N0001BU

xxxx

39297542H

xxxx

F20.2

6229202DG0262N0001BU

xxxx

39314440B

xxxx

F20.3

6229202DG0262N0001BU

xxxx

39339528Y

xxxx

F20.4

6229202DG0262N0001BU

xxxx

39370479E

xxxx

F21.1

6330712DG0263S0001HO

xxxx

39370480T

xxxx

F21.2

6330712DG0263S0001HO

xxxx

39383623X

xxxx

F21.3

6330712DG0263S0001HO

xxxx

36495951B

xxxx

F22

6330711DG0263S0001UO

xxxx

36495951B

xxxx

F23

6330710DG0263S0001ZO

xxxx

6229205DG0262N0009OG
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

A

C=A*B

D

E

F

Coeficient de
participació
del be
Percentatge de Participació Divisió
Metres Volum
immoble
propietat
final
horitzontal Valor cadastral façana edificable

39252600H

20,00%

100,00%

20,00% si

10.032,15 €

17,69

2.033,90

39252600H

40,00%

100,00%

40,00% si

56.515,98 €

17,69

2.033,90

39298478B

40,00%

100,00%

40,00% si

64.817,65 €

17,69

2.033,90

39329005V

100,00%

33,33%

33,33% no

354.112,17 €

26,32

2.319,00

39292301K

100,00%

33,33%

33,33% no

354.112,17 €

26,32

2.319,00

39305566S

100,00%

33,33%

33,33% no

354.112,17 €

26,32

2.319,00

46102286M

100,00%

100,00%

100,00% no

37.572,57 €

24,05

743,30

P0821200C

100,00%

100,00%

100,00% no

115.384,95 €

24,47

941,80

39311307Y

100,00%

50,00%

50,00% no

71.598,27 €

15,96

1.149,30

39314703K

100,00%

50,00%

50,00% no

71.598,27 €

15,96

1.149,30

36316349Q

100,00%

100,00%

100,00% no

109.254,20 €

8,81

990,30

39258985D

100,00%

100,00%

100,00% no

115.218,28 €

9,16

1.081,10

39332914Q

100,00%

33%

33,33% no

113.202,50 €

3,82

441,60

77728275M

100,00%

33%

33,33% no

113.202,50 €

3,82

441,60

77731319J

100,00%

33%

33,33% no

113.202,50 €

3,82

441,60

18403475W

100,00%

50,00%

50,00% no

61.416,40 €

3,85

558,10

77727285G

100,00%

50,00%

50,00% no

61.416,40 €

3,85

558,10

18403475W

100,00%

50,00%

50,00% no

60.492,29 €

3,80

488,00

77727285G

100,00%

50,00%

50,00% no

60.492,29 €

3,80

488,00

38040473Z

100,00%

50,00%

50,00% no

74.976,37 €

4,95

632,90

38020491L

100,00%

25,00%

25,00% no

74.976,37 €

4,95

632,90

38041314G

100,00%

25,00%

25,00% no

74.976,37 €

4,95

632,90

39278719D

100,00%

100,00%

100,00% no

56.375,05 €

5,76

167,80

R0800044J

100,00%

100,00%

100,00% no

465.995,62 €

32,56

4.613,38

G61255865

100,00%

100,00%

100,00% no

3,39

443,79

39339528Y

100,00%

100,00%

100,00% no

193.566,15 €

16,27

1.605,40

39252600H

100,00%

100,00%

100,00% no

4.567,14 €

6,75

350,00

77628558Q

2,51%

50,00%

1,26% si

6.118,44 €

21,17

2.295,10

45462049L

2,51%

50,00%

1,26% si

6.118,44 €

21,17

2.295,10

39311204H

4,79%

100,00%

4,79% si

11.217,18 €

21,17

2.295,10

39311204H

5,30%

100,00%

5,30% si

12.576,83 €

21,17

2.295,10

39384061B

15,61%

50,00%

7,81% si

78.661,49 €

21,17

2.295,10

39384324K

15,61%

50,00%

7,81% si

78.661,49 €

21,17

2.295,10

B63287023

10,13%

100,00%

10,13% si

51.222,07 €

21,17

2.295,10

53326013F

6,97%

100,00%

6,97% si

35.341,51 €

21,17

2.295,10

10905899N

11,95%

50,00%

5,98% si

59.925,04 €

21,17

2.295,10

10881703N

11,95%

50,00%

5,98% si

59.925,04 €

21,17

2.295,10

77628558Q

14,57%

50,00%

7,29% si

73.593,90 €

21,17

2.295,10

45462049L

14,57%

50,00%

7,29% si

73.593,90 €

21,17

2.295,10

39307160E

11,34%

100,00%

11,34% si

57.022,68 €

21,17

2.295,10

A86602158

16,83%

100,00%

16,83% si

84.466,26 €

21,17

2.295,10

46102286M

100,00%

100,00%

100,00% no

109.414,68 €

12,40

1.887,20

39211400B

100,00%

100,00%

100,00% no

172.202,33 €

6,53

896,30

39253312V

100,00%

25,00%

25,00% no

155.017,68 €

7,17

242,90

39297542H

100,00%

25,00%

25,00% no

155.017,68 €

7,17

242,90

39314440B

100,00%

25,00%

25,00% no

155.017,68 €

7,17

242,90

39339528Y

100,00%

25,00%

25,00% no

155.017,68 €

7,17

242,90

39370479E

100,00%

33,33%

33,33% no

74.833,44 €

9,24

436,10

39370480T

100,00%

33,33%

33,33% no

74.833,44 €

9,24

436,10

39383623X

100,00%

33,33%

33,33% no

74.833,44 €

9,24

436,10

36495951B

100,00%

100,00%

100,00% no

273.198,45 €

19,62

4.182,80

36495951B

100,00%

100,00%

100,00% no

41.893,11 €

4,40

796,50
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NIF

B

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

NIF

Valor cadastral
imputable al
propietari

H= C*E
Metres façana
en funció
coeficient de
part. Finca

I=C*F
Volum
edificable en
funció de la
part Finca

% metres
volum
% valor Import imputat % metres Import imputat edificabl Import imputat
cadastral valor cadastral façana
metres façana e
metres edific TOTAL

%final

39252600H

10.032,15 €

3,54

406,78

0,31%

61,51 €

1,23%

245,58 €

1,39%

277,70 €

584,79 €

0,97%

39252600H

56.515,98 €

7,08

813,56

1,73%

346,54 €

2,46%

491,16 €

2,78%

555,40 €

1.393,09 €

2,32%

39298478B

64.817,65 €

7,08

813,56

1,99%

397,44 €

2,46%

491,16 €

2,78%

555,40 €

1.444,00 €

2,41%

39329005V

118.037,39 €

8,77

773,00

3,62%

723,76 €

3,04%

608,97 €

2,64%

527,71 €

1.860,45 €

3,10%

39292301K

118.037,39 €

8,77

773,00

3,62%

723,76 €

3,04%

608,97 €

2,64%

527,71 €

1.860,45 €

3,10%

39305566S

118.037,39 €

8,77

773,00

3,62%

723,76 €

3,04%

608,97 €

2,64%

527,71 €

1.860,45 €

3,10%

46102286M

37.572,57 €

24,05

743,30

1,15%

230,38 €

8,35%

1.669,35 €

2,54%

507,44 €

2.407,16 €

4,01%

P0821200C

115.384,95 €

24,47

941,80

3,54%

707,50 €

8,49%

1.698,50 €

3,21%

642,95 €

3.048,95 €

5,08%

39311307Y

35.799,14 €

7,98

574,65

1,10%

219,51 €

2,77%

553,90 €

1,96%

392,30 €

1.165,71 €

1,94%

39314703K

35.799,14 €

7,98

574,65

1,10%

219,51 €

2,77%

553,90 €

1,96%

392,30 €

1.165,71 €

1,94%

36316349Q

109.254,20 €

8,81

990,30

3,35%

669,91 €

3,06%

611,52 €

3,38%

676,06 €

1.957,48 €

3,26%

39258985D

115.218,28 €

9,16

1081,10

3,53%

706,48 €

3,18%

635,81 €

3,69%

738,05 €

2.080,33 €

3,47%

39332914Q

37.734,17 €

1,27

147,20

1,16%

231,37 €

0,44%

88,38 €

0,50%

100,49 €

420,25 €

0,70%

77728275M

37.734,17 €

1,27

147,20

1,16%

231,37 €

0,44%

88,38 €

0,50%

100,49 €

420,25 €

0,70%

77731319J

37.734,17 €

1,27

147,20

1,16%

231,37 €

0,44%

88,38 €

0,50%

100,49 €

420,25 €

0,70%

18403475W

30.708,20 €

1,93

279,05

0,94%

188,29 €

0,67%

133,62 €

0,95%

190,50 €

512,41 €

0,85%

77727285G

30.708,20 €

1,93

279,05

0,94%

188,29 €

0,67%

133,62 €

0,95%

190,50 €

512,41 €

0,85%

18403475W

30.246,15 €

1,90

244,00

0,93%

185,46 €

0,66%

131,88 €

0,83%

166,57 €

483,91 €

0,81%

77727285G

30.246,15 €

1,90

244,00

0,93%

185,46 €

0,66%

131,88 €

0,83%

166,57 €

483,91 €

0,81%

38040473Z

37.488,19 €

2,48

316,45

1,15%

229,86 €

0,86%

171,79 €

1,08%

216,03 €

617,69 €

1,03%

38020491L

18.744,09 €

1,24

158,23

0,57%

114,93 €

0,43%

85,90 €

0,54%

108,02 €

308,85 €

0,51%

38041314G

18.744,09 €

1,24

158,23

0,57%

114,93 €

0,43%

85,90 €

0,54%

108,02 €

308,85 €

0,51%

39278719D

56.375,05 €

5,76

167,80

1,73%

345,67 €

2,00%

399,81 €

0,57%

114,55 €

860,04 €

1,43%

R0800044J

465.995,62 €

32,56

4613,38

14,29%

2.857,32 €

11,30%

2.260,04 €

15,75%

3.149,47 €

8.266,83 €

13,78%

3,39

443,79

1,18%

235,30 €

1,51%

302,97 €

538,27 €

0,90%

39339528Y

193.566,15 €

16,27

1605,40

5,93%

1.186,88 €

5,65%

1.129,32 €

5,48%

1.095,98 €

3.412,18 €

5,69%

39252600H

4.567,14 €

6,75

350,00

0,14%

28,00 €

2,34%

468,53 €

1,19%

238,94 €

735,47 €

1,23%

77628558Q

3.059,22 €

0,27

28,80

0,09%

18,76 €

0,09%

18,44 €

0,10%

19,66 €

56,86 €

0,09%

45462049L

3.059,22 €

0,27

28,80

0,09%

18,76 €

0,09%

18,44 €

0,10%

19,66 €

56,86 €

0,09%

39311204H

11.217,18 €

1,01

109,94

0,34%

68,78 €

0,35%

70,39 €

0,38%

75,05 €

214,22 €

0,36%

39311204H

12.576,83 €

1,12

121,64

0,39%

77,12 €

0,39%

77,88 €

0,42%

83,04 €

238,04 €

0,40%

39384061B

39.330,75 €

1,65

179,13

1,21%

241,16 €

0,57%

114,69 €

0,61%

122,29 €

478,14 €

0,80%

39384324K

39.330,75 €

1,65

179,13

1,21%

241,16 €

0,57%

114,69 €

0,61%

122,29 €

478,14 €

0,80%

B63287023

51.222,07 €

2,14

232,49

1,57%

314,08 €

0,74%

148,85 €

0,79%

158,72 €

621,65 €

1,04%

53326013F

35.341,51 €

1,48

159,97

1,08%

216,70 €

0,51%

102,42 €

0,55%

109,21 €

428,33 €

0,71%

10905899N

29.962,52 €

1,26

137,13

0,92%

183,72 €

0,44%

87,80 €

0,47%

93,62 €

365,14 €

0,61%

10881703N

29.962,52 €

1,26

137,13

0,92%

183,72 €

0,44%

87,80 €

0,47%

93,62 €

365,14 €

0,61%

77628558Q

36.796,95 €

1,54

167,20

1,13%

225,63 €

0,54%

107,05 €

0,57%

114,14 €

446,82 €

0,74%

45462049L

36.796,95 €

1,54

167,20

1,13%

225,63 €

0,54%

107,05 €

0,57%

114,14 €

446,82 €

0,74%

39307160E

57.022,68 €

2,40

260,26

1,75%

349,64 €

0,83%

166,63 €

0,89%

177,68 €

693,96 €

1,16%

A86602158

84.466,26 €

3,56

386,27

2,59%

517,92 €

1,24%

247,31 €

1,32%

263,70 €

1.028,92 €

1,71%

46102286M

109.414,68 €

12,40

1887,20

3,35%

670,89 €

4,30%

860,70 €

6,44%

1.288,36 €

2.819,95 €

4,70%

39211400B

172.202,33 €

6,53

896,30

5,28%

1.055,88 €

2,27%

453,26 €

3,06%

611,89 €

2.121,03 €

3,54%

39253312V

38.754,42 €

1,79

60,73

1,19%

237,63 €

0,62%

124,42 €

0,21%

41,46 €

403,50 €

0,67%

39297542H

38.754,42 €

1,79

60,73

1,19%

237,63 €

0,62%

124,42 €

0,21%

41,46 €

403,50 €

0,67%

39314440B

38.754,42 €

1,79

60,73

1,19%

237,63 €

0,62%

124,42 €

0,21%

41,46 €

403,50 €

0,67%

39339528Y

38.754,42 €

1,79

60,73

1,19%

237,63 €

0,62%

124,42 €

0,21%

41,46 €

403,50 €

0,67%

39370479E

24.944,48 €

3,08

145,37

0,76%

152,95 €

1,07%

213,79 €

0,50%

99,24 €

465,98 €

0,78%

39370480T

24.944,48 €

3,08

145,37

0,76%

152,95 €

1,07%

213,79 €

0,50%

99,24 €

465,98 €

0,78%

39383623X

24.944,48 €

3,08

145,37

0,76%

152,95 €

1,07%

213,79 €

0,50%

99,24 €

465,98 €

0,78%

36495951B

273.198,45 €

19,62

4182,80

8,38%

1.675,16 €

6,81%

1.361,85 €

14,28%

2.855,52 €

5.892,53 €

9,82%

36495951B

41.893,11 €

4,40

796,50

1,28%

256,87 €

1,53%

305,41 €

2,72%

543,76 €

1.106,04 €

1,84%

3.261.802,83 €

288,14

29296,57 100,00%

20.000,23 €

100,00%

20.000,22 €

100,00%

20.000,22 €

60.000,67 €

100,00%

G61255865
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G = B*D

Ajuntament
DESANT 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: A favor:
7 (5 GfP, 2 PSC)
En contra: Abstencions: 6 (4 CIU, 2 ERC-AM)
8. Modificació del pressupost municipal núm. 21/2016, en la modalitat de de
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (exp. 1261/2016 )

Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, considerantse necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de la regidoria de
Serveis Econòmics.
El finançament de part d’aquestes modificacions és amb incorporació de romanent de
tresoreria de lliure disposició que es el mitjà per el qual es finança el suplement de crèdit i
el crèdit extraordinari que tindrà efectes sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa, tal i com s’indica en l’informe d’intervenció.
Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de la
modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics
Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en
les bases d’execució del pressupost.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- En el pressupost de l’exercici 2016, hi ha diverses aplicacions pressupostàries per
les quals no hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que previsiblement hi
haurà fins a final d’exercici. Existeixen també altres despeses que no estan ni tant sols
previstes en el pressupost 2016. Totes aquestes despeses, que es consideren urgents i
inajornables i no poden demorar-se fins l’exercici vinent, segons memòria de la Regidoria
de Serveis Econòmics on es detallen les mateixes i que són un recull de les peticions que
han estat traslladades des de les diferents àrees.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 21/2016 en la modalitat de
de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb l’annex que
s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial
de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Quart. “Declarar que:
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:

-

Aquest acord aprovarà una disposició administrativa general, posarà fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant
de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a dret.”

Annex
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Ajuntament
DESANT 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: A favor:
7 (5 GfP, 2 PSC)
En contra: Abstencions: 6 (4 CIU, 2 ERC-AM)

9. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament de factures
anteriors a l'exercici 2016 (exp. 1222/2016 )
ANTECEDENTS
Per providència de l’Alcaldia que inicia l’expedient es constata l’existència de 19
agrupacions de factures a l’Àrea de Serveis Econòmics corresponents a l’exercici 2015 que
no s’han abonat en aquest període per no haver-hi consignació pressupostària, i cal
reconèixer extrajudicialment els crèdits.

FONAMENTS DE DRET
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà al
Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
consignació pressupostària.
Article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les despeses
d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,
ACORDA
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits figuren en la relació annexa, per import de
86.857,75€ (IVA inclòs), corresponents a exercicis anteriors i que es tracta de prestacions
efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees i regidories.
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els crèdits corresponents a
les factures indicades.
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Vist l’informe d’intervenció 130/2016 obrant a l’expedient.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

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 administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret
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ANNEX 1.
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)
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ANNEX 2. INFORME D’INTERVENCIÓ
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Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Ajuntament
DESANT 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

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Modificació de l'ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública
mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants (exp. 1288/2016)

Segon. Vista les reunions realitzades amb els titulars de les activitats de restauració
conjuntament amb els membres de la corporació local i els serveis tècnics el passats
mesos de maig i juny, de la qual va sorgir en consens la modificació de l’ordenança
reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i
restaurants, per respondre a les necessitats reals d’aquestes.
Tercer. Per part de l’àrea d’Ocupacions de la via pública lligada a la restauració s’ha
constatat la necessitat de modificar l’esmentada ordenança per tal de completar el seu
redactat en alguns aspectes, adaptant-la a les necessitats dels titulars de l’activitat, sobre
l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants.
Quart. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL); 178 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58 a 66
del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de juny
(ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals.
Cinquè. Als efectes de la tramitació del procediment de modificació de reglament conforme
el previst a l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i atenent a la concreció de l’aspecte a modificar en el
text de l’ordenança, es considera pertinent que per part de la Comissió informativa de
Serveis a la Ciutadania s’actuï com a comissió d’estudi a efectes de la valoració de la
proposta de modificació que s’efectua.
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Primer. Vista l’ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública mitjançant la
instal·lació de terrasses de bars i restaurants de l’ajuntament en Ple en sessió de data 14
de novembre de 2012 va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via
pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, la qual es va modificar
posteriorment per acord de Ple de 9 de gener de 2013 durant el tràmit d’informació pública
i publicada oficialment al butlletí de província de Barcelona el dia 29 de gener del 2013.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

PROPOSTA PART DISPOSITIVA
Primer. Iniciar l’expedient per la modificació de l’Ordenança municipal de l'ocupació de la
via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants de Sant Fruitós de
Bages.
Segon. Aprovar inicialment, la modificació de l’Ordenança de l'ocupació de la via pública
mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, en relació als següents articles:
a) Article 1r, B, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
“B)
Mobiliari. S’entén per mobiliari els objectes que formen part de la terrassa de
taules, cadires, jardineres, arbustos, tendals, para-sols i similars.”
Ha de dir:
“B)
Mobiliari. S’entén per mobiliari els objectes que formen part de la terrassa,
tals com taules, cadires, jardineres, arbustos, tendals, para-sols, estructures auxiliars,
paravents i similars.
b) Article 3r, es modifica la redacció en el següent sentit:

“S’entendrà que l’ocupant de la via pública és el mateix titular que figura com a
explotador de l’establiment. Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via
pública seran intransmissibles, llevat que s’hagi produït el canvi de titularitat de
l’activitat principal.”
“Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via
pública que el titular de l’establiment estigui en possessió d’una pòlissa vigent
d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als elements
instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes indicades en el
Decret 112/2010, de 31 d’agost.”
Ha de dir:
“Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública seran objecte de
transmissió quan s’hagi produït la transmissió de titularitat de l’activitat principal.
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via
pública que el titular o l’explotador de l’establiment estigui en possessió d’una pòlissa
vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment, extensiva als elements
instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes indicades en el
Decret 112/2010, de 31 d’agost.”
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On diu:
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c) Article 5,b, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
“En el cas que les terrasses coincideixin amb instal·lacions elèctriques per enllumenat
públic es compliran els requeriments de seguretat indicats en el vigent Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió.”
Ha de dir:
“En el cas que les terrasses coincideixin amb instal·lacions elèctriques per enllumenat
públic o qualsevol instal·lació elèctrica pròpia a una distància menor de 2 metres,
hauran de disposar d’una connexió de terra per totes aquelles parts metàl·liques i
complir els requeriments de seguretat indicats en el vigent Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió”
On diu :
“En cap cas s’admetrà la instal·lació de terrasses que dificultin l’accés a instal·lacions
municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes de registre, boques de
reg,...),(…)”
Ha de dir :

d) Article 7.a, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
“Les taules seran preferentment d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma circular,
quadrada o rectangular.”
“Les cadires seran preferentment d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i
respatller de peces d’alumini anoditzat.”
Ha de dir:
“Les taules seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma circular, quadrada o
rectangular.”
“Les cadires seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i respatller de peces
d’alumini anoditzat. “

e) Article 7.f, es modifica la redacció en el següent sentit:
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“En cap cas no s’admetrà la instal·lació de terrasses que dificultin l’accés a
instal·lacions municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes de registre,
boques de reg,...),(…)”
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On diu:
“No s’admet la instal·lació d’estufes i maquinària de climatització en terrasses a l’aire lliure
a la via pública, a efectes mediambientals i d’estalvi energètic.”
Ha de dir:
“-

No s’admet maquinària de climatització en terrasses a l’aire lliure a la via pública.

Les estufes només podran ser models homologats pel Departament d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya. Les estufes a col·locar hauran de tenir el menor consum
possible.
Les estufes hauran de ser de gas propà (GLP) no s’autoritzarà instal·lar a menys de
2 m de la línia de façana dels immobles, ni d’arbres, fanals i elements assimilats. S’indicarà
la viabilitat de la instal·lació a partir de implantació específica. L’establiment haurà de
disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en un lloc de fàcil accés.
Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense
subministrament elèctric la instal·lació
-

No s’admeten estufes elèctriques.”

f) Article 7, s’afegeix el punt i) , que té la redacció següent:
“-Estructures auxiliars (pèrgoles, marquesines). Hauran de complir amb les següents
condicions:

En cap cas s’admetrà elements rígids al sostre o laterals per realitzar el tancament
més enllà dels propis elements estructurals de subjecció.
Les terrasses que tinguin sistema de protecció (barana), aquesta quedarà fora de
l’estructura, en la cara exterior de la via pública.
-

L’alçada màxima lliure serà de 2,40 metres

L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les verificacions pertinents per garantir
la seguretat dels vianants i dels usuaris.
El sostre serà opac i podrà cobrir-se fins al 100% de la superfície, amb un pendent
suficient per assegurar l’evacuació efectiva de les aigües pluvials.
Com a màxim es podran tancar dos laterals, sempre deixant lliure el lateral més
proper a l’accés de l’establiment.
El tancament del lateral fins a 1,00m podrà ser opac fins al 100%, a partir de 1,00
fins a 2,40m podrà ser opac fins un 30% de la seva superfície, la resta serà transparent.
Els laterals hauran de ser plegables i quedar plegats fora de l’horari d’obertura de
l’establiment.
Els materials dels tancaments laterals com el sostre seran de lona o plàstic amb els
colors que recull l’annex 4: RAL 1013 blanc perla, RAL 1015 marfil clar, RAL 9001 blanc
crema.
Pàgina 34 de 69
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: 6LF7EDMDQNJPSDTH4AGA2Z7WG | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 69

S’ha de garantir l’estabilitat i el suport de l’estructura (es podran ancorar al paviment
de la via pública)
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El fet de disposar de l’estructura no autoritza l’emmagatzematge de materials i
mobiliari en el seu interior.
En cap cas s’admetrà cap mobiliari complementari que no siguin les pròpies taules i
cadires.
-

L’ajuntament es reserva el dret d’instar el desmuntatge i retirada.

En el cas que resulti malmès qualsevol element de la via pública, la seva restitució
anirà a càrrec del titular de llicència.
-

L’estructura haurà d’estar inclosa a la pòlissa de responsabilitat civil.”

g) Article 7, s’afegeix el punt j) , que té la redacció següent:
“Paravents. Hauran de complir amb les següents condicions:
Tindran una superfície mínima del 50 % amb material plàstic transparent, ocupant
tot el lateral.
-

Asseguraran la seva estabilitat.

-

No es podran ancorar al paviment de la via pública.

-

Hauran d’estar inclosos a la pòlissa de responsabilitat civil.”

h) Article 7, s’elimina la redacció en el següent sentit:

En cap cas per a la instal·lació de les terrasses s’alterarà el paviment existent a la via
pública.”
I s’incorpora la següent redacció:
Per a la instal·lació de terrasses no s’alterarà el paviment existent a la via pública excepte
en el supòsit previst a l’apartat i (estructures auxiliars – pèrgoles i marquesines) del present
article.
i) Article 8,1, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
“Caldrà adjuntar documentació o exposició descriptiva dels elements (taules, cadires, parasols, etc.) amb especificació dels seus materials, textures i colors a emprar. S’haurà
d’acompanyar informe fotogràfic del model d’elements que es vulguin instal·lar.”
Ha de dir:
“Caldrà adjuntar documentació o exposició descriptiva dels elements (taules, cadires, paraPàgina 35 de 69
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“En cap cas s’admetran terrasses de muntatge tancat i semitancat (marquesines, pèrgoles,
paravents, etc).
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sols, estructures auxiliars, paravents, etc.) amb especificació dels seus materials,
dimensions, textures i colors a emprar. S’haurà d’acompanyar informe fotogràfic del model
d’elements que es vulguin instal·lar.”
j) Article 8.2 : s’incorpora un nou punt 2, que fa córrer la numeració dels següents apartats
i que diu :
“2.
En el cas d’instal·lar estructures auxiliars i/o paravents caldrà indicar a la sol·licitud
els períodes en que romandrà instal·lat”.
Tercer. Sotmetre a informació pública els presents acords per termini de 30 dies, a fi que
es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’anuncis a publicar
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al taulell d’edictes de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal que els interessats puguin formular les
reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin
formulat reclamacions i al·legacions, la modificació de l’ordenança restarà aprovada
definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord de manera expressa i es
procedirà directament a la publicació del text modificat.

-

-

-

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.
En cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva, l’acord aprovarà una disposició
administrativa general, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant la sala del contenciós administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar a partir des de que l’aprovació esdevé definitiva.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
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Quart. Declarar que:
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Annex
ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT
LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS
PREÀMBUL:
L’ Ajuntament en allò que fa referència a la regulació de les autoritzacions municipals per
a la instal.lació de taules, cadires i altres elements per al desenvolupament d’activitats
privades a la via pública es regia per la normativa aprovada per la Junta de Govern Local
el 7 de maig de 2012. Aquesta normativa, de caràcter transitori, i el buit normatiu que
contenia, han motivat la redacció d’una ordenança que troba el seu origen en aquella,
amb la finalitat de regular el règim d’autoritzacions, el procediment per al seu atorgament i
el règim d’ús de l’espai públic i el seu mobiliari. A aquest efecte, han de determinar-se les
condicions d’ubicació, superfícies a ocupar, característiques tècniques i estètiques dels
elements a instal.lar, els horaris i el règim sancionador, comptabilitzant aquesta opció amb
la convivència ciutadana i la voluntat d’aconseguir un equilibri entre els diversos usos i
objectes que intervenen en l’ús i l’ocupació de l’espai públic.

L’ús particular d’un espai públic amb la finalitat indicada fa necessària la coordinació
necessària amb l’ús d’aquest bé per part d’altres usuaris prenent com a punt de partida la
garantia dels drets dels veïns que resideixen en les proximitats d’aquests establiments i la
garantia de les condicions de seguretat en el trànsit de vehicles i persones,
circumstàncies que fan necessari que per part de l’Ajuntament es realitzi una tasca de
comprovació de les condicions plantejades pels sol·licitants en l’exercici d’aquesta
ocupació privativa i com a conseqüència de les mateixes es procedeixi a la liquidació i
percepció de les contraprestacions econòmiques contemplades en l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa (OF 12).
Article 1r.
Objecte i definicions.
Objecte :
La present ordenança té per objecte regular el procediment i les condicions necessàries
per l’autorització o denegació de l’ocupació de sòl de domini públic ( via pública, voreres,
places, etc ) mitjançant la instal.lació de terrasses i altres elements de mobiliari similars
als serveis d’establiments de restauració ( bars, restaurants, granges i semblants ).
Definicions :
A) Terrassa. S’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat en domini públic on
s’ubiquin taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements auxiliars, per a l’ús públic
al servei dels establiments de restauració, amb les que formaran una única unitat
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Les determinacions que afecten la imatge seran aplicables a les terrasses que es situïn
en sòl privat i siguin visibles des de la via pública.
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d’explotació
B) Mobiliari. S’entén per mobiliari els objectes que formen part de la terrassa de taules,
cadires, jardineres, arbustos, tendals, para-sols i similars.
B) Mobiliari. S’entén per mobiliari els objectes que formen part de la terrassa, tals com,
taules, cadires, jardineres, arbustos, tendals, para-sols, estructures auxiliars, paravents
i similar
Article 2n.
Naturalesa i règim jurídic.
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu i es regiran pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència d’ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic. Per aquesta raó, l’atorgament de les llicències serà discrecional
sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.
Article 3r
Sol.licitud de llicència i condicions d’explotació de l’establiment.

No es pot instal·lar cap terrassa ni modificar-ne el nombre de taules i elements auxiliars
autoritzats sense la corresponent llicència municipal. La sol·licitud s’haurà de formalitzar
en el imprès habilitat per aquesta finalitat on hauran de constar totes les dades i la
documentació necessàries per la seva tramitació.
Qualsevol modificació substancial d’algun dels paràmetres de la llicència d’ocupació de
via pública atorgada serà motiu de comunicació prèvia per adequació de la mateixa.
Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars d’establiments
que tinguin la preceptiva llicència / comunicació d’activitat, amb control inicial de caràcter
favorable (si procedeix), i que, en el seu cas, acreditin estar al corrent de pagament de la
taxa d’ocupació del període anterior al sol·licitat.
S’entendrà que l’ocupant de la via pública és el mateix titular que figura com a explotador
de l’establiment. Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública seran
intransmissibles, llevat que s’hagi produït el canvi de titularitat de l’activitat principal.
Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública seran objecte de
transmissió quan s’hagi produït la transmissió de titularitat de l’activitat principal.
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via pública
que el titular de l’establiment estigui en possessió d’una pòlissa vigent d’assegurança de
responsabilitat civil de l’establiment extensiva als elements instal·lats a la via pública, i
amb cobertura de les quanties mínimes indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via pública
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Tota autorització per l’ocupació de la via pública i altres espais públics amb taules i cadires
o qualsevol altre tipus d’elements, inclosos els necessaris per desenvolupar les activitats
de carrer autoritzables, es regiran per la present normativa, amb la consideració prèvia de
que tot el que no estigui expressament contemplat en aquestes no és autoritzable.
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que el titular o l’explotador de l’establiment estigui en possessió d’una pòlissa vigent
d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als elements instal·lats a
la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes indicades en el Decret 112/2010,
de 31 d’agost.
Article 4rt
Àmbit temporal i realització d’activitats al mateix espai.
L’ocupació de la via pública es podrà sol·licitar per períodes mensuals concrets ( per
mensualitats senceres sense possibilitat de fracció i amb data d’inici i fi coincidint amb el
mes natural ) o per total de temporada, conforme al següent calendari :

Temporada alta
Data inici
1 de maig

Temporada baixa

Data fi
31
d’octubr
e

Data inici

Data fi

1 de
novembre

30 d’abril

La sol·licitud de mensualitats o temporades en cada categoria ( alta i/o baixa ) determina
l’aplicació dels condicionants específics previstos per cada una d’elles, especialment pel
que respecta a limitacions d’horari d’instal·lació.

Per properes temporades, i conforme la normativa vigent en cada moment, l’autorització
serà prorrogable prèvia presentació d’una nova sol·licitud amb aquest objecte a la qual
s’adjuntarà necessàriament còpia de la pòlissa d’assegurança i/o rebut vigent per aquest
nou període, sense ser necessari que la mateixa incorpori el croquis i les altres
especificacions si no es modifiquen els paràmetres de la llicència autoritzada
originàriament.
La autorització de la llicència es concedeix a precari essencialment revocable per raons
sobrevingudes o d’interès públic, sense dret a cap indemnització. Per aquesta raó
l’atorgament de les llicències serà discrecional, sense que hi hagi cap dret preexistent o
invocació de precedents per a la seva obtenció. L’ocupació de domini públic s’entendrà
atorgada sense perjudici de drets de tercers.
L’autorització exclou l’ocupació de l’espai concedit sempre que l’Ajuntament hi tingui
previst realitzar una altra activitat (festa major, fires, mercats, obres...). En aquest cas,
l’Ajuntament ho comunicarà als titulars de la llicència afectats amb set dies d’antelació i,
en resposta a aquest requeriment, els titulars de l’autorització hauran de procedir a la
retirada de les instal·lacions i elements que molestin o siguin incompatibles amb l’activitat
que s’hi hagi de realitzar sense dret a cap indemnització.
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A efectes tributaris, el període sol·licitat per l’interessat determinarà el càlcul de la taxa
segons les tarifes aplicables per temporada alta ( de maig a octubre ) i temporada baixa (
de novembre a abril ) segons l’establert a l’Ordenança fiscal vigent.
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Article 5è
Condicions generals de les terrasses
Amb caràcter general, es col·locaran davant de la façana d’accés a l’establiment, de
manera que es permeti garantir un espai lliure de pas per a vianants de 1,50m, per la
vorera sense altres obstacles i no superant la longitud màxima de la façana de
l’establiment, a excepció de les situades a les places. No obstant, l’Ajuntament podrà
autoritzar una situació diferent, quan ho consideri oportú per raons d’interès públic o sota
criteris justificats.
a) Voreres, places i carrers peatonals. L’ocupació dels espais es realitzarà seguint les
següents disposicions mínimes:
- No es perjudicarà els drets dels vianants i veïns, havent de garantir-ne un pas
lliure mínim de 1,50m.
- No s’ocuparan les sortides de les vies d’evacuació de l’activitat.
- En el cas que la terrassa s’ubiqui contigua a la vorada i no existeixi línia
d’aparcament a la calçada, s’haurà de col·locar un sistema de protecció per
garantir la seguretat dels usuaris, mitjançant una estructura de fusta d’alçada
entre 90 i 110 centímetres. En aquest cas s’haurà de dipositar una fiança de
reposició dels elements urbanístics afectats, que es fixarà d’acord amb el cost
de la reposició, estimat en 20 €/u. Els seus vèrtexs es senyalitzaran amb
sistemes fotolluminiscents homologats.
- En el cas de disposicions als carrers peatonals, l’amplada de la terrassa serà
com a màxim el 40% de l’ample total del vial, i es deixarà un espai lliure mínim
de 4,00 metres pel pas de vehicles. Si l’àmbit d’ocupació de la terrassa inclou
un escocell, caldrà deixar-lo enrasat amb la resta paviment segons la
normativa vigent d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
b) Calçada. En els casos que no sigui possible la instal·lació de terrasses en voreres, i
en el ben entès que existeixi una línia d’aparcament de vehicles i així ho permeti la
configuració de la via, es prolongarà la vorera mitjançant una tarima annexa a la
vorera en el frontal de la façana de l’establiment, seguint les següents disposicions
mínimes:
-

La tarima de la terrassa serà de lames de fusta sobre llistons o d’un material
que pugui suportar o absorbir els impactes dels vehicles que estacionin a la
zona.
Es muntarà enrasada amb el nivell de la vorera respectant les condicions
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
L’amplada màxima de la terrassa serà de 2,10m, i 20 centímetres com a
mínim més estreta que l’amplada destinada a l’estacionament de vehicles.
El perímetre rectangular al voltant de les taules i cadires estarà delimitat
mitjançant un sistema de protecció en les tres cares que limiten amb la
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S’estableixen les següents especificitats segons la disposició de la terrassa:

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

-

-

calçada, per tal de garantir la seguretat dels usuaris. El sistema serà a base
d’una estructura de fusta d’alçada entre 90 i 110 centímetres. Els vèrtexs es
senyalitzaran amb sistemes fotolluminiscents homologats.
No es podrà ancorar al paviment de la via pública.
Permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior.
Tampoc s’admetrà la instal·lació de terrasses a la calçada en vies que formen
part de qualsevol xarxa de carreteres aliena a la titularitat municipal, o en la
que la velocitat permesa sigui igual o superior a 50 km/h. Així doncs queda
concretament exclosa d’autorització en aquesta modalitat la travessia de la N141c, N-141, B451,BV4511, BV4512,BV4501 i C-16c
Els serveis tècnics municipals podran imposar més condicions si cal
incrementar els nivells de seguretat dels clients i els usuaris de la via.

En cap cas no s’admetrà la instal·lació de terrasses que dificultin l’accés a instal·lacions
municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes de registre, boques de reg,...),
així com pels serveis d’emergència a hidrants d’abastament d’aigua contra incendis.
Igualment, no s’admetran les terrasses que obstaculitzin els passos de vianants, carrils
bici, accessos d’habitatges i locals, guals de vehicles, sortides d’emergència
d’establiments, parades de transport públic, l’ús del mobiliari urbà, el correcte
funcionament d’embornals i la pròpia escorrentia d’aigües pluvials per la via pública, i que
ocultin totalment o parcialment o dificultin la visibilitat de la senyalització viària.

En el cas que les terrasses coincideixin amb instal·lacions elèctriques per enllumenat
públic o qualsevol instal·lació elèctrica pròpia a una distància menor de 2 metres, hauran
de disposar d’una connexió de terra per totes aquelles parts metàl·liques i complir els
requeriments de seguretat indicats en el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió.
Per delimitar la superfície ocupada, s’haurà de marcar el paviment amb pintura blanca
situant-hi els quatre vèrtexs. Complementàriament també es podran col·locar jardineres o
similars en tots aquells casos que la llicència ho permeti i amb el número que es
determini; en cap cas podran instal·lar-se de manera fixa.
Les autoritzacions s’atorgaran tenint en compte en cada cas les circumstàncies del trànsit
de vianants i rodat i el lloc on es projecte. Quan per les característiques de la vorera
contigua a l’establiment no es pugui concedir l’ocupació sol·licitada, excepcionalment es
podrà autoritzar aquesta en un espai públic de superfície suficient el més proper possible
a l’establiment, encara que estigui situat a l’altra banda de la calçada amb les mateixes
condicions d’ocupació aplicables en relació a la calçada previ informe favorable dels
serveis tècnics i la policia local on de forma específica es tracti, entre altres qüestions, les
condicions de seguretat en el trànsit des de l’establiment fins la terrassa per part dels
empleats i els clients.
Excepcionalment es podrà admetre la possibilitat de trasllat o retirada de mobiliari urbà
quan la seva situació afecti de forma decisiva la viabilitat de la terrassa i sempre que les
circumstàncies tècniques i urbanístiques ho permetin. En el cas de trasllat o retirada
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En el cas que les terrasses coincideixin amb instal·lacions elèctriques per enllumenat
públic es compliran els requeriments de seguretat indicats en el vigent Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

d’aquest mobiliari, el seu cost anirà a càrrec de l’interessat.
S’adjunten diferents croquis en els annexes 2 i 3 segons la disposició de la terrassa.
Article 6è
Horaris i obligacions de neteja
La persona titular de la llicència ha de vetllar per garantir i respectar la tranquil·litat dels
veïns. L’activitat comercial i l’ocupació en l’espai concedit amb presència de clients serà
permesa dintre dels següents horaris:
Temporada baixa (novembre / abril)
Hora d’inici
08:00 h

de dilluns a diumenge
Hora de finalització
22:00 h
Temporada alta (maig / octubre)

Hora d’inici
08:00 h

de dilluns a diumenge
Hora de finalització
24:00 h

Cada establiment adaptarà el seu horari de funcionament en aquests espais dintre dels
límits
No obstant això, i per supòsits concrets degudament justificats en raons d’interès general
o per evitar molèsties excessives, l’Alcalde podrà resoldre ampliacions o reduccions de
l’horari general. L’horari establert podrà reduir-se per causes excepcionals, degudament
justificades, i també per molèsties greus i reiterades.
En qualsevol cas, es fixa una tolerància (que en cap cas serà superior a mitja hora) per a
la recollida i neteja de la zona ocupada de les terrasses, sense la presència de clients.
L’espai utilitzat i els voltants hauran de quedar nets de deixalles ocasionades per l’ús de la
terrassa.
Les taules, cadires i elements auxiliars de petites dimensions (cendrers i papereres) tan
sols ocuparan la via pública durant els límits de l’horari autoritzat. Aquests s’hauran de
retirar obligatòriament dins el local un cop transcorregut l’horari autoritzat, mentre que en
el cas d’elements fixes i pesats (tals com para-sols o jardineres) hauran de quedar nets i
recollits en una zona de l’espai autoritzat que no impliqui cap molèstia o perill per la resta
d’usuaris de la via. Una vegada transcorregut el període de vigència de l’autorització
s’haurà de retirar de la via pública tots els elements de la terrassa.
Les terrasses compliran amb les prescripcions tècniques de protecció contra la
contaminació acústica establertes en Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos.
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horaris indicats als quadres anteriors.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

Article 7è
Col·locació d’elements auxiliars
a) Taules i cadires. Hauran de complir amb les següents condicions:

-

-

Les taules seran preferentment d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma
circular, quadrada o rectangular.
Les cadires seran preferentment d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb
seient i respatller de peces d’alumini anoditzat.
Les taules seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma circular,
quadrada o rectangular.
Les cadires seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i respatller
de peces d’alumini anoditzat.
Les cadires podran disposar de coixins i de respatllers, de material tèxtil, llisos
i d’un únic color per a la terrassa (es podrà proposar algun dels colors
preferents que recull l’annex 4: RAL 1013 blanc perla, RAL 1015 marfil clar,
RAL 9001 blanc crema).
Tant les taules com cadires disposaran de tacs de goma per evitar el contacte
directe de les parts metàl·liques amb el paviment.
De manera orientativa, la superfície ocupada per les diferents disposicions de
mòduls que determina l’annex 1 és de 4m2.
Es podran valorar altres materials amb el ben entès que suposin una millora
qualitativa i ambiental seguint els criteris que l’ajuntament determini per a
cada cas en funció de l’entorn de paisatge urbà.

b) Pissarres i taules anunciadores. Hauran de complir amb les següents condicions:
- No s’autoritzarà la col·locació de pissarres ni taulers anunciadors de preus
enmig del pas, només es podran situar penjats en les façanes dels
establiments, sobresortint un màxim de 10cm.
- L’exposició d’articles davant d’un establiment resta prohibida.
c) Tendals i para-sols. Hauran de complir amb les següents condicions:
-

-

Seran de material tèxtil i llis.
Es podrà proposar algun dels colors preferents que recull l’annex 4: RAL 1013
blanc perla, RAL 1015 marfil clar, RAL 9001 blanc crema.
El suport serà d’alumini polit anoditzat i desmuntable, i no dificultarà el pas de
vianants. El recolzament no haurà de danyar el paviment de la via pública, tot i
que excepcionalment es podrà autoritzar encastats al paviment amb una
platina fixada amb cargols (en aquest darrer cas s’haurà de dipositar una
fiança de reposició dels elements urbanístics afectats, que es fixarà d’acord
amb el cost de la reposició, estimat en 45 €/u).
Seran plegables de forma quadrada a quatre aigües, amb unes dimensions
màximes de 2,5m x 2,5m.
En cas de col·locar tendals o para-sols l’alçada mínima de la part més baixa
d’aquests serà de 2,20m. I en cap cas no podrà sobresortir de la superfície
destinada a terrassa.
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-

Només s’admetrà la publicitat del nom comercial de l’establiment o el logotip
del municipi.
No s’autoritzaran la instal·lació d’aquests elements dintre de l’espai delimitat
quan es trobin en les immediacions de parades de transport públic, sortides
de vehicles i aparcaments. En el seu ús no hauran d’afectar la porta d’entrada
dels edificis d’habitatges i comerços.

d) Cendrers i papereres. Hauran de complir amb les següents condicions:
-

-

Cada terrassa haurà de disposar de les papereres i cendrers necessaris per
garantir el seu correcte estat de neteja, salubritat i conservació.
Es prohibeix la instal·lació a la via pública de cendrers i papereres fixes, per
part dels titulars d’establiments. La instal·lació d’aquests elements únicament
podrà realitzar-se en l’espai privat d’accés als establiments o sobre les taules
autoritzades.
El titular de l’establiment es farà responsable de l’estat de neteja, conservació
i manteniment dels cendrers i papereres, essent possible que per raons
d’ornat i salubritat pública l’autoritat municipal ordeni la retirada dels mateixos
en cas que no compleixi amb dites obligacions.

-

Es podran col·locar jardineres d’un material integrable amb l’entorn,
preferentment de fusta, dins de la superfície ocupada per la terrassa.
La torreta tindrà unes dimensions, tal com indica l’annex 1, de 50cm
d’amplada com a màxim, i entre 50cm i 60cm d’alçada.
L’altura total màxima inclosa la plantació serà de 120cm.

f) Estufes. Hauran de complir amb les següents condicions:
-

-

-

No s’admet la instal·lació d’estufes i maquinària de climatització en terrasses a
l’aire lliure a la via pública, a efectes mediambientals i d’estalvi energètic.
No s’admet maquinària de climatització en terrasses a l’aire lliure a la via
pública.
Les estufes només podran ser models homologats pel Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Les estufes a col·locar hauran de
tenir el menor consum possible.
Les estufes hauran de ser de gas propà (GLP) i no s’autoritzarà instal·lar a
menys de 2 m de la línia de façana dels immobles, ni d’arbres, fanals i
elements assimilats. S’indicarà la viabilitat de la instal·lació a partir de
implantació específica. L’establiment haurà de disposar d’extintors de pols
ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en un lloc de fàcil accés. Finalitzat l’horari
d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense subministrament
elèctric la instal·lació
No s’admeten estufes elèctriques.
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e) Jardineres. Hauran de complir amb les següents condicions:

Ajuntament
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g) Instal·lacions elèctriques. Hauran de complir amb les següents condicions:
-

Compliran amb les prescripcions tècniques definides en el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent.
Seran executades per part d’un instal·lador autoritzat.

h) Fonts acústiques i audiovisuals. Hauran de complir amb les següents condicions:
No s’admet la instal·lació de cap tipus de font o emissor acústic (musical,
ambiental, televisors i pantalles, etc), així com de música en viu. Llevat de les
zones que per les seves característiques d’emplaçament i entorn ho permetin,
i sempre mitjançant la prèvia autorització municipal. En cas de concedir-se
aquesta autorització, sempre serà per una data concreta i un horari
determinat.

i) Estructures auxiliars (pèrgoles, marquesines). Hauran de complir amb les següents
condicions:
- S’ha de garantir l’estabilitat i el suport de l’estructura (es podran ancorar al
paviment de la via pública)
- En cap cas no s’admetrà elements rígids al sostre o laterals per realitzar el
tancament més enllà dels propis elements estructurals de subjecció.
- Les terrasses que tinguin sistema de protecció (barana), aquesta quedarà fora
de l’estructura, en la cara exterior de la via pública.
- L’alçada màxima lliure serà de 2,40 metres
- L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les verificacions pertinents per
garantir la seguretat dels vianants i dels usuaris.
- El sostre serà opac i podrà cobrir-se fins al 100% de la superfície, amb un
pendent suficient per assegurar l’evacuació efectiva de les aigües pluvials.
- Com a màxim es podran tancar dos laterals, sempre deixant lliure el lateral
més proper a l’accés de l’establiment.
- El tancament del lateral fins a 1,00m podrà ser opac fins al 100%, a partir de
1,00 fins a 2,40m podrà ser opac fins un 30% de la seva superfície, la resta
serà transparent.
- Els laterals hauran de ser plegables i quedar plegats fora de l’horari
d’obertura de l’establiment.
- Els materials dels tancaments laterals com el sostre seran de lona o plàstic
amb els colors que recull l’annex 4: RAL 1013 blanc perla, RAL 1015 marfil
clar, RAL 9001 blanc crema.
- El fet de disposar de l’estructura no autoritza l’emmagatzematge de materials i
mobiliari en el seu interior.
- En cap cas s’admetrà cap mobiliari complementari que no siguin les pròpies
taules i cadires.
- L’ajuntament es reserva el dret d’instar el desmuntatge i retirada.
- En el cas que resulti malmès qualsevol element de la via pública, la seva
restitució anirà a càrrec del titular de llicència.
- L’estructura haurà d’estar inclosa a la pòlissa de responsabilitat civil.

Pàgina 45 de 69
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: 6LF7EDMDQNJPSDTH4AGA2Z7WG | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 69

-

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

j) Paravents. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Tindran una superfície mínima del 50 % amb material plàstic transparent,
ocupant tot el lateral.
- Asseguraran la seva estabilitat.
- No es podran ancorar al paviment de la via pública.
- Hauran d’estar inclosos a la pòlissa de responsabilitat civil.
En cap cas s’admetran terrasses de muntatge tancat i semitancat (marquesines, pèrgoles,
paravents, etc).
En cap cas per a la instal·lació de les terrasses s’alterarà el paviment existent a la via
pública.
Per a la instal·lació de terrasses no s’alterarà el paviment existent a la via pública excepte
en el supòsit previst a l’apartat i (estructures auxiliars – pèrgoles i marquesines) del
present article.
Totes els elements (especialment les taules, cadires i para-sols) d’una terrassa hauran
d’estar en adequades condicions tant estètiques com de conservació.
Tots els elements auxiliars no contemplats en el present article no seran admesos.
S’adjunten els croquis dels elements auxiliars en l’annex 1 i els colors preferents en
l’annex 4.

Documentació a aportar amb la sol·licitud de llicència.
Serà necessari que juntament amb la sol·licitud de llicència s’acompanyi:
1. Croquis de l’objecte de la sol·licitud, a escala preferentment 1:50, especificant:
-

-

La superfície (m2) a ocupar, especificant en metres l’amplada i llargada.
També caldrà concretar-ne l’emplaçament mitjançant identificació de la via i
número de façana davant el qual s’ubicarà; o en el seu cas, denominació de
l’espai en el cas de places públiques.
Amplada de la vorera i espai lliure de pas per a vianants. En el cas de
sol·licitar una disposició en calçada caldrà indicar les zones de pas habilitades
i les mesures a adoptar per la seva delimitació i instal·lació.
Número i identificació d’altres elements auxiliars segons l’establert a
l’article
setè. En cas de tendals i para-sols, l’alçada lliure respecte la vorera,
dimensions d’aquests, etc.
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Article 8è.
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-

S’haurà d’assenyalar els elements de mobiliari urbà que poguessin existir en
la zona d’influència de la terrassa.

Caldrà adjuntar fotografies de l’espai de via pública a ocupar.
Caldrà adjuntar documentació o exposició descriptiva dels elements (taules, cadires,
para- sols, etc.) amb especificació dels seus materials, textures i colors a emprar.
S’haurà d’acompanyar informe fotogràfic del model d’elements que es vulguin instal·lar.
Caldrà adjuntar documentació o exposició descriptiva dels elements (taules, cadires,
para- sols, estructures auxiliars, paravents, etc.) amb especificació dels seus materials,
dimensions, textures i colors a emprar. S’haurà d’acompanyar informe fotogràfic del
model d’elements que es vulguin instal·lar.
2. En el cas d’instal·lar estructures auxiliars i/o paravents caldrà indicar a la sol·licitud els
períodes en que romandrà instal·lat.

4. Còpia de la pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment
extensiva als elements instal·lats a la via pública, i amb les quanties mínimes indicades
en el Decret 112/2010, de 31 d’agost. La cobertura de responsabilitat ha de fer
referència a eventuals danys i perjudicis als usuaris i a la via pública. En cas de trobarse en situació de tramitació en el moment de formular la sol·licitud serà necessari
aportar còpia de la proposta de pòlissa i un cop obtinguda la llicència, còpia de la
pòlissa amb l’últim rebut de pagament conforme està vigent. En cap cas no es podrà
iniciar l’ocupació i l’exercici de l’activitat en aquest espai sense disposar d’una pòlissa
vigent amb efectes sobre l’activitat i els seus possibles riscos en aquest espai.
5. Els titulars de les llicències d’autorització de terrasses que disposin d’instal·lacions
elèctriques hauran d’aportar a l’ajuntament en el termini de set dies, comptats des de
l’endemà de la notificació de la llicència, el certificat d’instal·lació elèctrica en baixa
tensió signat per instal·lador autoritzat, acreditatiu que la instal·lació compleix el
Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries
que li són d’aplicació.
Article 9è.
Adopció de mesures en cas d’incompliment.
Respecte al funcionament de les terrasses com a complement de l’activitat comercial
desenvolupada resulten d’aplicació les previsions corresponents en matèria de règim
sancionador en la legislació vigent i en la normativa municipal corresponent (en l’àmbit de
convivència ciutadana, ordenança de circulació i estacionament de vehicles).
En cas d’incompliment de les condicions específiques en la present normativa (àmbit
temporal de l’ocupació, condicions generals de les terrasses, horaris i obligacions de
neteja i col·locació d’elements auxiliars) l’Alcalde procedirà a sancionar en primera
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3. Identificació de l’activitat o activitats vinculades a l’ocupació (titular i denominació
comercial de l’establiment respecte a l’activitat del qual es formula la sol·licitud).

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

instància amb una multa pecuniària de 300 €. En cas de reincidència l’Alcalde procedirà a
sancionar amb 600 € i la tercera vegada l’autorització per ocupar la via pública es podrà
declarar extingida i l’ajuntament podrà intervenir per retirar de la via pública els elements
integrants de les terrasses. En qualsevol cas, en supòsits de coincidència de tipus
infractor en la conducta sancionable serà d’aplicació preferent i única el previst a la
legislació vigent i a les ordenances municipals.
En cas d’incompliment de les normes mínimes contingudes a la present normativa i/o, en
el seu cas, de les condicions específiques indicades a l’atorgar-se la llicència sol·licitada,
s’habilita a la Policia Local a adoptar les mesures oportunes per obligar a retirar aquells
elements ocupants de la via pública que no s’ajustin a les mateixes.
L’ús d’aquests espais segons la llicència atorgada haurà d’adequar-se en tot moment a la
normativa vigent en matèria de consum i publicitat dels productes del tabac i en cas
d’incompliment serà d’aplicació el règim sancionador previst a la mateixa.
Als establiments que hagin estat objecte de queixes dels veïns (justificades i causants de
l’obertura d’expedient sancionador corresponent) en anys anteriors, no se’ls concedirà la
llicència sol·licitada per preservar el descans dels veïns.

e. L'obertura d'establiments i la celebració d'espectacles públics o activitats
recreatives sense autorització o excedint dels límits d'aquesta.
f. L'admissió en locals o establiments d'espectadors o usuaris en nombre superior al
que correspongui.
g. La celebració d'espectacles públics o activitats recreatives trencant la prohibició o
suspensió ordenada per l'autoritat corresponent.
h. La provocació de reaccions en el públic que alterin o puguin alterar la seguretat
ciutadana.
i. La tolerància del consum il.legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o
substàncies psicotròpiques en locals o establiments públics o la falta de diligència en
ordre a impedir-los per part dels propietaris, administradors o encarregats dels
mateixos.
n. Originar desordres greus a les vies, espais o establiments públics o causar danys
greus als béns d'ús públic, sempre que no constitueixi infracció penal.
ñ. L'obertura d'un establiment, l'inici de les seves activitats o el desenvolupament del
seu funcionament sense autorització o sense adoptar totalment o parcialment les
mesures de seguretat obligatòries o quan aquelles no funcionin o ho facin
defectuosament, o abans que l'autoritat competent hagi expressat la seva conformitat
amb aquestes.
Disposició addicional
En els aspectes no definits explícitament en aquesta ordenança seran d’aplicació
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La Policia Local podrà ordenar l’immediat cessament cautelar de l’activitat en casos de
greu alteració de l’ordre i la convivència ciutadana i especialment en aquells supòsits
d’infracció al article 23,e),f),g),h),i),n),ñ) de la Llei orgànica 1/92, de 21 de febrer, sobre
protecció de la seguretat ciutadana.

Ajuntament
DESANT FRUITÓS DE
BAGES
(BARCELONA)

l’ordenança de convivència ciutadana i altres normatives de legal aplicació.
Disposició transitòria
Els establiments de restauració que en el moment de l’entrada en vigor de la present
normativa disposin d’elements de terrasses que no s’ajustin a les seves prescripcions,
encara que tinguin llicència municipal, hauran d’ajustar-se als criteris definits en la present
al cap de 9 mesos de la seva aprovació definitiva.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, que s’oposin,
contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta ordenança.
Disposició final
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Aquesta ordenança entrarà en vigor al mes següent de la publicació del seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini previst a l’article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i romandrà en
vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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: A favor:
9 (5 GfP, 2 PSC, 2 ERC-AM)
En contra: Abstencions: 4 (4 CIU)

PRECS I PREGUNTES
11. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre el POUM (exp. 1300/2016)
Tots els grups municipals van coincidir a l’inici de la present legislatura que calia fer un
nou POUM (Pla General d’Ordenació Urbana) de Sant Fruitós, i que la redacció
d’aquest hauria de ser una prioritat per aquesta legislatura.

Atès que el plec de clàusules administratives del concurs demanaven entre altres
coses un anàlisisi diagnosi del planejament, propostes gràfiques i
escrites d’alternatives.
Atès que des del 29 de Desembre del 2015 que no es reuneix el consell Assessor
Urbanístic, i creiem que és important que els membres d'aquest consell estiguin
informats del procés i puguin seguir aportant-hi.
Per tot això referit, el GM ERC Sant Fruitós formula al ple la següent pregunta:
-Es traslladaran les propostes, de forma complerta o resumida, als
membres del Consell Assessor Urbanístic?
-Quan es convocarà el següent consell Assessor per avançar en la
redacció del nou POUM?
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Atès que la mesa de contractació ja ha valorat les propostes presentades i la Junta de
Govern del dia 29 Juliol 2016 va fer l’aprovació de l’adjudicació a un equip redactor.

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

12. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre la Comissió de Cultura i
Festes (exp. 1301/2016)
El mes de febrer ERC-AM Sant Fruitós va presentar al ple una moció per a la
constitució d’una comissió de cultura i festes a Sant Fruitós. Aquesta moció no va ser
votada favorablement per l’equip de govern amb l’excusa que primerament calia fer un
reglament de participació.
Aquest reglament va ser treballat i aprovat en el ple del mes de juny de 2016.
Des de llavors no hem tingut coneixement de la constitució de cap de les comissions
de participació que es van considerar com a obligada existència

-

Quina és la previsió temporal per a la convocatòria d’aquestes
comissions d’obligada existència?
I quina és la previsió per a la comissió de cultura i festes en concret?

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
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Per tot això, el GM ERC Sant Fruitós formula la següent pregunta:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

13. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre plusvàlues.
Al ple del 9 de juny de 2016, el GM ERC-AM presenta la següent pregunta:
Al ple de 29 d’octubre de 2015 es van aprovar les ordenances les ordenances
fiscals reguladores dels tributs municipals.
Durant les setmanes prèvies des d’ERC Sant Fruitós vam proposar incorporar
bonificacions a les plusvàlues que podien anar del 30% al 95% segons els
ingressos dels beneficiaris.
Durant la comissió informativa prèvia a aquest ple es va acordar que es
buscarien els mecanismes per poder aplicar aquestes bonificacions abans de
finals del 2015.
Posteriorment a la comissió informativa de gener 2016, el govern va canviar el
compromís inicial i va prendre un nou compromís perquè la bonificació entrés
en vigor el primer trimestre del 2016.
Atès que estem finalitzant el segon trimestre del 2016, el grup municipal d’ERC,
planteja la següent pregunta:
Volem saber si ja s’està duent a terme la bonificació en les plusvàlues per
transmissió a causa de mort a favor de cònjuge i descendents?

Donat que els mesos van passant i que aquest és un compromís pres el mes
d’octubre de 2015, o sigui, ja fa un any i no tenim constància que ja s’estigui
aplicant.
Per

tot
-

això,

el

GM

ERC

Sant

Fruitós

formula

la

següent

pregunta:

Volem saber si ja s’està duent a terme la bonificació en les plusvàlues
per transmissió a causa de mort a favor de cònjuge i descendents?
En cas que la resposta sigui negativa, pot l’equip de govern
comprometre’s en una data de compliment de compromís adquirit amb
el GM ERC, alhora que amb els veïns de Sant Fruitós? Quina és
aquesta data?
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En aquell moment, la resposta que vam rebre va ser que encara no.

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
14. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre el Parc de la Torre Sanmartí
(exp. 1303/2016)
Ja fa més d’un any que en ple ordinari es va aprovar una moció que ERC
presentàvem, per a l’arranjament del Parc de la Torre de Sanmartí, amb unes
actuacions urgents, i la creació d’una comissió d’estudi dels diferents parcs del poble.
Dita comissió, en tot un any s’ha reunit únicament en dues ocasions.
Recentment hem constatat que les actuacions urgents que plantejàvem, i que es van
aprovar en ple no han estat dutes a terme.
Per tot això, el GM ERC Sant Fruitós formula la següent pregunta:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
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- Els compromisos d’actuacions aprovats per ple, quin termini tenen
previst?
-I aquestes actuacions en concret, estan calendaritzades o caldrà esperar
a que hi hagi alguna desgràcia per tal que es duguin a terme.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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15. Pregunta del grup municipal CIU sobre la piscina de l’aeròdrom (exp.
1310/2016)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
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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
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16. Prec del grup municipal CIU perquè s’actuï de forma immediata al barri de
Torroella de Baix. (exp.1311/2016
)
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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
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 23:53 hores del dia 13 D’OCTUBRE DE 2016

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

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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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.

