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 12 de gener de 2017, que es publica conjuntament amb
el registre sonor, és el següent :
ACTA NÚM. 2/2017 ( 1213.03.002 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
12 DE GENER DE 2017

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 )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 18:00 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar
sessió
ordinària
de
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es
al marge ressenyats, sota la presidència
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

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. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
ALTRES ASSISTENTS:
Adrián Sánchez Payán, interventor
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 23/08/2017
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTES

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple : 12 de
1491/2016
desembre de 2016 (ordinària) i 4
1714/2016
de gener de 2017 (extraordinària)
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
22/2016
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern les següents
1544/2016
sessions: 2 de desembre de
2016 (ordinària)
4. Informació de les regidories
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
5. Aprovació de la xifra de població
del padró municipal d’habitants a
1567/2016
data 1 de gener de 2016
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Creació de la Comissió de
seguiment del Pla estratègic de
1680/2016
l’Aviació a Catalunya 2030
7. Modificació puntual del pla
general de diferents zones
verdes del terme municipal i
1638/2014
ajustament de les condicions
d’ordenació
de
la
zona
residencial carrer Pere Clapera.
8. Aprovació de l’addenda de
pròrroga del conveni entre el
Consorci del Bages per la Gestió
de Residus i l’Ajuntament per la
gestió de residus que regula
algunes prestacions de serveis i
les
seves
conseqüències
1696/2016
econòmiques respecte a la
recollida i tractament de residus
al municipi de Sant Fruitós, pel
període comprés entre l’1 de
gener al 31 de desembre de
2017,
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No consten

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

4

00:24:11

4

00:24:29

16

00:24:51

17

00:25:09

17

00:34:53

18

00:36:21

20

00:43:28

22

00:48:19
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTE SOBREVINGUT
S1
Resolució dels recursos de
reposició interposats per les
portaveus dels grups municipals
d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal i
de Convergència i Unió contra
l’acord de Ple de 12 de
desembre de 2016.
PRECS I PREGUNTES
9. Pregunta que presenta el grup
municipal CIU sobre el projecte
de numeració en l’àmbit de la
Carretera de Vic i Carrer
Montpeità

884/2015

25

00:49:55

40/2017

24

00:56:47
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 12 de desembre de 2016
(ordinària) (exp. 1491/2016) i 4 de gener de 2017 (extraordinària) (exp.
1714/2016)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2016-1364

5/12/2016

501/2016

2016-1365

5/12/2016

1399/2016

2016-1366

5/12/2016

1308/2016

2016-1367

5/12/2016

1416/2015

2016-1368

5/12/2016

1424/2016

2016-1369

5/12/2016

1508/2016

2016-1370

5/12/2016

1166/2016

2016-1371

5/12/2016

1616/2016

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de
les obres d’enderroc d’un habitatge
unifamiliar en testera, al carrer Padró, 12.
Sol·licitud d’exempció de quotes de la llar
infants per un alumne
Aprovació de la llista d’admesos i
exclosos, composició del tribunal i data de
la prova per al procés sel.lectiu d’un /a
tècnic/a mig de promoció econòmica fins
a la cobertura definitiva de la plaça
Aprovació del padró i fixació de terminis
de pagament de les quotes urbanístiques
del Projecte de reparcel·lació del polígon
d'actuació de la Unitat d'Actuació 16a La
Serreta
Atorgament de llicència d’obres per
restaurar sostre de balcó
Atorgament de llicència d’obres per a
reparar terrassa
Aprovació del padró del preu públic dels
usuaris de la llar d’infantes Les Oliveres
corresponent al mes de desembre 2016
Reintegraments de pagaments indeguts
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària. (exp. 22/2016)

2016-1372

5/12/2016

687/2016

2016-1373

5/12/2016

1486/2016

2016-1374

5/12/2016

1612/2016

2016-1375

5/12/2016

1518/2016

2016-1376

5/12/2016

1491/2016

2016-1377

7/12/2016

1103/2015

2016-1378

7/12/2016

511/2016

2016-1379

7/12/2016

1536/2016

2016-1380

7/12/2016

1286/2015

2016-13811

12/12/2016

1090/2016

Aprovació de la factura 16 079,
corresponent al 80% dels honoraris
meritats en el marc del contracte menor
de serveis del projecte executiu d’obres
ordinàries d’urbanització del tram de
l’avinguda de Sant Joan, carrer de Sant
Valentí i el carrer de Montpeità.
Autoritzar la devolució de l'import pagat
referent a una sanció de trànsit, núm.
1600000330
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1612/2016 de RELACIÓ DE
FACTURES número de relació
O/2016/169 i O/2016/170
Aprovar les liquidacions de la taxa per
ocupació de la via pública, en l’àmbit del
Mercat municipal corresponent al 4rt
trimestre 2016
Convocatòria de la sessió ordinària del
ple municipal pel dia 12 de desembre de
2016
Indemnitzacions per assistències als
membres de la Corporació, l’assignació
mensual als grups municipals
NOVEMBRE/2016
Aprovació dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa constituïda a favor
de l’Alcalde i del Tresorer municipal del
mes de NOVEMBRE - 2016 i el
reconeixement de les obligacions
resultants.
Sol.licitud d'autorització a l'Ajuntament
d'Argentona per realitzar comissió de
serveis d’un agent de policia local
Prolongació de les mesures de difusió de
l’esdeveniment Ciutat del Bàsquet Català
2016 fins el 13 de gener de 2017
Funcions a desenvolupar per un agent de
la Policia Local, segons informe emès pel
Servei de Prevenció , de data 28.10.16

En aquest decret hi manca la signatura del secretari accidental (interventor) a l’haver-se rebutjat
per aquest ja que la seva tramitació finalitzava en una data en què el secretari titular ja no estava
absent
1
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

12/12/2016

754/2016

2016-13832

12/12/2016

1634/2016

2016-1384

12/12/2016

1625/2016

2016-1385

12/12/2016

1585/2016

2016-1386

12/12/2016

1207/2016

2016-1387

12/12/2016

1634/2016

2016-1388

12/12/2016

89/2016

2016-1389

12/12/2016

1353/2016

2016-1390

12/12/2016

1595/2016

2016-1391

12/12/2016

327/2016

2016-1392

13/12/2016

1257/2014

2016-1393

13/12/2016

1061/2016

2016-1394

14/12/2016

1433/2015

Funcions a desenvolupar per un oficial 2n
de la brigada municipal, segons informe
emès pel Servei de Prevenció , de data
28.10.16
Aprovació de la despesa de la paga extra
de Nadal 2016.
Atorgament de llicència d’obres per
canviar banyera de plat de dutxa
Atorgament de llicència de parcel·lació,
que substitueix el decret número 20161077, de 29 de setembre de 2016
Funcions a desenvolupar per un oficial 2n
de la brigada municipal, segons informe
emès pel Servei de Prevenció , de data
28.10.16
Aprovació de liquidacions tributàries per
ocupacions de via pública
Atorgament de llicència de parcel·lació de
la finca situada al carrer General Prim,
107-111, al nucli de Sant Fruitós de
Bages
Atorgament de tarifa reduïda de la quota
mensual de la Llar infants 2016-17 a una
alumna
Desestimació del recurs de reposició
contra l’acord de la Junta de Govern Local
de 3.10.16
Prendre coneixement de comunicació
prèvia ambiental municipal (Nutrialiments)
Prendre coneixement de comunicació
prèvia d'obertura (Llar Residencial
Fundació Ampans)
Nova sol.licitud d’una comissió de serveis
a l'Ajuntament de Torelló pel Caporal de
Policia Local

En aquest decret hi manca la signatura del secretari accidental (interventor) a l’haver-se rebutjat
per aquest ja que la seva tramitació finalitzava en una data en què el secretari titular ja no estava
absent
2
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2016-1382

Pròrroga d’un nomenament interí com a
enginyera tècnica, inclòs en programa
temporal ( PPO 2016)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

14/12/2016

1090/2014

2016-1396

14/12/2016

684/2016

2016-1397

2016-1398

2016-1399

14/12/2016

14/12/2016

14/12/2016

684/2016

684/2016

684/2016

2016-1400

14/12/2016

1662/2016

2016-1401

14/12/2016

1610/2016

2016-1402

14/12/2016

1155/2016

2016-1403

14/12/2016

1063/2016

2016-1404

14/12/2016

1095/2016

2016-1405

14/12/2016

1097/2016

Funcions a desenvolupar per una agent
de policia local, segons informe emès pel
Servei de Prevenció , de data 28.10.16
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament
de
subvencions
de
concurrència competitiva en matèria
d’ensenyament 2016 (Ampa Llar infants)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament
de
subvencions
de
concurrència competitiva en matèria
d’ensenyament 2016 (Ampa Paidos)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament
de
subvencions
de
concurrència competitiva en matèria
d’ensenyament 2016 (Escola Paidos)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament
de
subvencions
de
concurrència competitiva en matèria
d’ensenyament 2016 (Ampa Pla del Puig)
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
l’expedient nº 1662/2016 de RELACIÓ DE
FACTURES, número de relació
O/2016/182 i O/2016/185
Aprovació de les gratificacions per serveis
extraordinaris i i hores extraordinàries,
mes de Novembre (nòmina Desembre).
Incoació de baixes al padró municipal
d’habitants d’estrangers no comunitaris
(ENCSARP) per caducitat de la inscripció
padronal
Prendre coneixement de la transmissió
dels efectes d’una comunicació prèvia
d’obertura (Passeig Joan Sanmartí 4,
baixos)
Prendre coneixement de la transmissió
dels efectes d’una comunicació prèvia
ambiental municipal (Granja porcina
d’engreix)
Prendre coneixement de la transmissió
dels efectes d’una comunicació prèvia
ambiental municipal (Granja porcina
d’engreix)
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2016-1395

2016-1406

2016-1407

14/12/2016

14/12/2016

1359/2016

Esmena d’error material en Decret
número 1360 de 02.12.2016 relatiu a la
contractació d'una treballadora familiar
durant el període de vacances de les
titulars

1060/2016

Prendre coneixement de comunicació
prèvia d’obertura (Escola d'Idiomes
Madison Scholl)

2016-1408

14/12/2016

1096/2016

Prendre coneixement de la transmissió
dels efectes d’una comunicació prèvia
ambiental municipal (Granja porcina
d’engreix) ubicada al Camí de les
Brucardes

2016-1409

14/12/2016

1598/2016

Autorització per la celebració de la Fira de
Sta. Llúcia 2016

2016-1410

15/12/2016

593/2016

2016-1411

15/12/2016

594/2016

2016-1412

15/12/2016

685/2016

2016-1413

15/12/2016

685/2016

2016-1414

15/12/2016

1658/2016

2016-1415

15/12/2016

591/2016

Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni subscrit amb
l’Associació Geganters i Grallers de Sant
Fruitós de Bages, exercici 2016
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de la subvenció nominativa a
l’Associació per la promoció de
l’espectacle infantil i juvenil a Sant Fruitós
de Bages , exercici 2016
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions de
concurrència competitiva en matèria
d’esports 2016 (Societat de Caçadors)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del de subvencions de
concurrència competitiva en matèria
d’esports 2016 (Club Hípic)
Autorització i ordenació del pagament a
justificar per la despesa de caràcter
notarial sobre la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini IDAE
Aprovació de la justificació,
reconeixement d’obligació i ordenació de
pagament de subvenció nominativa a
l’Agrupació Coral Sant Fruitós .
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1416

15/12/2016

686/2016

2016-1417

15/12/2016

684/2016

2016-1418

15/12/2016

684/2016

2016-1419

15/12/2016

685/2016

2016-1420

15/12/2016

683/2016

2016-1421

15/12/2016

1575/2016

2016-1422

15/12/2016

1660/2016

2016-1423

15/12/2016

1441/2016

Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions de
concurrència competitiva en matèria de
veïnatges (Comissió de Festes
Enramades carrer Nou)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria
d’ensenyament (Escola Monsenyor
Gibert)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria
d’ensenyament (Ampa Mons.Gibert)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria
d’esports (AEE Paidos)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria de
cultura (Assoicació Elenc Teatral dels
Pastorets)
Atorgament de llicència de primera
ocupació o utilització d’obres de
legalització interior d’habitatges i/o de
modificacions i col.locació d’ascensor en
edifici plurifamiliar.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 19 de
desembre de 2016
Acceptació de la cessió urbanística d’una
finca en l’àmbit de la màquina de batre
Resolució de la petició de cessament de
via de fet derivada de les obres de la
Plaça Onze de Setembre, formulada per
Sol Bages, S.A.

2016-1424

15/12/2016

81/2015

2016-1425

15/12/2016

1636/2016

Nomenament interí per programa
temporal com enginyera tècnica fins
realització de procés selectiu

2016-1426

15/12/2016

1593/2016

Declaració en excedència per
incompatibilitat d’un funcionari

2016-1427

15/12/2016

1666/2016

Extinció de contracte laboral amb una
treballadora per finalització de les causes
degudament consignades al contracte
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1428

15/12/2016

1635/2016

2016-1429

15/12/2016

1156/2016

2016-1430

15/12/2016

1661/2016

2016-1431

15/12/2016

1589/2016

2016-1432

15/12/2016

1653/2016

2016-1433

15/12/2016

1655/2016

2016-14343

15/12/2016

1660/2016

2016-1435

15/12/2016

1467/2015

2016-1436

15/12/2016

686/2016

2016-1437

15/12/2016

686/2016

2016-1438

15/12/2016

1362/2016

2016-1439

16/12/2016

1589/2016

Finalització de nomenament per programa
amb un treballador en haver transcorregut
el període màxim per l’execució d’un
programa de caràcter temporal
Incoació de baixes al padró municipal
d’habitants d’estrangers comunitaris (NOENCSARP) per inscripció indeguda
Aprovació assistència a cursos i jornades
per part de personal de l’ajuntament
Autorització d’ús d’equipaments educatius
de l’escola Monsenyor Gibert per part de
l’Ampa Monsenyor Gibert
Nomenament interí com administrativa
adscrita a serveis territorials fins la
reincorporació de la titular
Contractació d’una Agent d'Ocupació i
Desenvolupament Local
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 19 de
desembre de 2016
Aprovació de la factura 012016,
corresponents a la fase 1 POUM:
Programa Participació Ciutadana i Bases
de la Revisió del Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM)
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria de
veïnatges (AAVV La Rosaleda )
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria de
veïnatges (AAVV Les Brucardes)
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagament a justificar per la
despesa de nou subministrament a la
Plaça Alfred Figueras
Autorització per cessió d’ús d’un vehicle
municipal a l’AMPA Monsenyor Gibert per
la 4ª edició del Pessebre vivent

En aquest decret hi consta el signatari erroni al peu de signatura (el vicesecretari enlloc del
secretari)
3
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1440

16/12/2016

964/2013

2016-1441

19/12/2016

122/2016

2016-1442

19/12/2016

1661/2015

2016-1443

19/12/2016

70/2016

2016-1444

19/12/2016

571/2016

2016-1445

20/12/2016

1659/2016

2016-1446

20/12/2016

1663/2016

2016-14474

21/12/2016

634/2016

2016-1448

21/12/2016

252/2015

2016-1449

21/12/2016

209/2016

Convocatòria de la Comissió de
delimitació pel dia 22 de desembre de
2016 (redacció i signatura del acta de
reconeixement de la línia del terme i
senyalament de les fites comuns amb St.
Joan de Vilatorrada)
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa
per la prestació del servei d’atenció
domiciliària (SAD) / novembre 2016
Aprovació del padró d’usuaris del servei
de teleassistència, mes de desembre
2016
Denegació de sol·licitud d'accés a
antecedents documentals (EACAT E
002283 2016)
Declarar desert el procés selectiu
d’encarregat de manteniment i edificis
municipals
Aprovació de l’abonament de rebuts de l’
IBI/2016 al propietari d’un terreny destinat
a pàrquing municipal cedit a l’ Ajuntament
Aprovació d’abonament del rebut de l’IBI
de l’exercici 2016 del terreny cedit a
l’Ajuntament com a pàrquing d’ús públic
Modificació de la resolució de recurs de
reposició respecte a liquidacions
associades al Pla de desplegament de
xarxa de fibra òptica
Aprovació de les factures 2016-9 i 201610 del contracte de serveis per la redacció
del projecte de reparació del cobert de la
màquina de batre, direcció d’obra,
programa i seguiment de control qualitat, i
coordinació de seguretat i salut de les
obres compreses respectius projectes de
reparació i impermeabilització del cobert
del batre
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de conveni subvencional amb
l’ASFE, clàusula addicional tercera

En aquest decret hi consta el signatari erroni al peu de signatura (el vicesecretari enlloc del
secretari)
4
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1450

21/12/2016

639/2016

2016-1451

21/12/2016

1052/2016

2016-1452

21/12/2016

288/2016

2016-1453

21/12/2016

288/2016

2016-1454

21/12/2016

1052/2016

2016-1455

21/12/2016

686/2016

2016-1456

21/12/2016

1052/2016

2016-1457

22/12/2016

1695/2016

2016-1458

22/12/2016

1052/2016

2016-1459

22/12/2016

685/2016

2016-1460

22/12/2016

1250/2016

2016-1461

22/12/2016

1667/2016

Atorgament d’ajuts individuals
corresponents al 50% del servei de
menjador curs 2016-2017 – 1r termini de
justificació. Aprovar la despesa i ordenar
el pagament.
Aprovació del padró de la matrícula
activitat física per la gent gran, curs 20162017.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i
la seva factura, corresponents a
l’execució de les obres contingudes en el
“Projecte d’obra ordinària per l’adequació
de l’espai públic al voltant del cobert de la
Màquina de Batre”
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i
la seva factura, corresponents a
l’execució de les obres contingudes en el
“Projecte executiu de rehabilitació del
cobert de la Màquina de Batre a Sant
Fruitós de Bages- Fase 2”
Aprovació del padró de Ioga de l’activitat
física de la gent gran, curs 2016-2017.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions de
concurrència competitiva en matèria de
veïnatges, Associació Niu de Petjades.
Aprovació del padró de Gimnàstica de
l’activitat física de la gent gran, curs 20162017.
Devolució de drets d’examen a aspirant
en el procés selectiu d’administratiu/va de
serveis territorials
Aprovació del padró d’Activitats
aquàtiques (2 dies) de l’activitat física de
la gent gran, curs 2016-2017
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria
d’esports (ASFE)
Aprovació de la llista provisional
d’admesos i exclosos , composició del
tribunal i data de les proves del procés de
creació d’una borsa de treball d'agents de
la policia local
Comissió de serveis com a caporal d’un
agent de policia local fins cobertura
reglamentària de la plaça
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1462

22/12/2016

590/2016

2016-1463

23/12/2016

1692/2016

2016-1464

23/12/2016

1532/2016

2016-1465

23/12/2016

1715/2016

2016-14665

23/12/2016

1701/2016

2016-1467

23/12/2016

1509/2016

2016-1468

23/12/2016

1656/2016

2016-1469

23/12/2016

1644/2016

2016-1470

23/12/2016

1227/2016

2016-1471

23/12/2016

1604/2016

Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvenció nominativa a
Unió Musical del Bages.
Aprovació de les indemnitzacions per la
participació com a assessor de tribunals
de selecció de l'Administració Local.
Deixar sense efecte el decret núm. 20161324, de 28 de novembre de 2016, sobre
l’atorgament de llicència d’obres per a
canalització de 48 m de canonada de gas
de PE 90 mm i instal·lació d’un ramal de
PE 32 mm
Convocatòria de la sessió extraordinària
de la Comissió informativa de Presidència
i Serveis Centrals pel dia 29 de desembre
de 2016
Aprovació de la modificació de crèdit núm.
28/2016 del pressupost municipal 2016
per transferència de crèdit
Atorgament de llicència d’obres per a
instal·lar tres noves riostes a tres pals per
portar servei de fibra òptica
Devolució de la garantia d’un contracte de
subministrament de 12 màquines
multifuncionals (copiadores / impressores
/ escàners) per diverses àrees de
l’Ajuntament.
Devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte dels treballs per
a la redacció del projecte tècnic per a la
reducció de riscos d’inundabilitat del
Torrent Bo
Resolució de recurs de reposició de
l’expedient sancionador en matèria de
trànsit i seguretat vial.
Atorgament de llicència d’obres per a obrir
cala per a connexió de ramal en finca.

En aquest decret hi consta el signatari erroni al peu de signatura (el vicesecretari enlloc del
secretari)
5
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Suspensió de l’atorgament d’accés per a
consulta i obtenció de còpies dels
expedients d’activitats de la nau ubicada
al polígon industrial Santa Anna als
carrers la Sèquia, el Coll i la Coma.
Aprovació del Pla de desplegament de
fibra òptica i atorgament de llicència
urbanística
Justificació i ordenació de pagament de
les Beques esportives 2016.
Nomenament interí per programa
temporal d’un arquitecte tècnic per portar
a terme el seguiment de diverses
actuacions.
Aprovació de la nòmina corresponent al
mes de desembre de2016.
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1717/2016 de RELACIÓ DE
FACTURES número de relació
O/2016/199 i O/2016/201
Prendre coneixement de la declaració
responsable d’obertura (C. Sant Benet 35)
Aprovació de la certificació d’obra núm.1 i
la factura número 3600091 corresponent
a l’execució de les obres de rehabilitació
dels lavabos i dels vestidors del camp de
futbol
Reconeixement d’antiguitat a un
funcionari interí.
Convocatòria de la sessió extraordinària i
urgent de la Junta de Govern Local pel
dia 29 de desembre de 2016
Fixació de terminis per a executar l’ordre
d’enderroc

2016-1472

23/12/2016

1693/2016

2016-1473

23/12/2016

1573/2016

2016-1474

27/12/2016

816/2016

2016-1475

27/12/2016

1684/2016

2016-1476

28/12/2016

1625/2016

2016-1477

28/12/2016

1717/2016

2016-1478

29/12/2016

1255/2016

2016-1479

29/12/2016

1157/2016

2016-1480

29/12/2016

1718/2016

2016-1481

29/12/2016

1697/2016

2016-1482

29/12/2016

6622.07.002/11

2016-1483

29/12/2016

1536/2016

Adscripció en comissió de serveis d’un
agent de la Policia Local de l’Ajuntament
d’Argentona.

2016-1484

29/12/2016

1053/2016

Aprovació de l'acta de recepció de les
obres de reforma interior del local ubicat
al c/Casajoana,11
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1485

29/12/2016

1158/2016

2016-1486

29/12/2016

1721/2016

2016-1487

29/12/2016

1248/2015

2016-1488

29/12/2016

1690/2016

2016-1489

29/12/2016

1137/2016

2016-1490

29/12/2016

1053/2016

2016-1491

29/12/2016

1720/2016

2016-1492

29/12/2016

1682/2016

Aprovació del Pla de seguretat i salut de
les obres contingudes en el document
tècnic anomenat "Reordenació dels
carrers Jacint Verdaguer i Rius i Taulet.
1158/2016
Sol·licitud d’ampliació horària de
funcionament fins les 04:30 hores de
l’activitat de bar de l’establiment de La
Cooperativa emplaçat a la carretera de
Vic, 34, la matinada del dia 31 de
desembre de 2016 a l’1 de gener de
2017.
Aprovació de factura número 13-2016
corresponent a l’aprovació provisional de
la Modificació puntual del PGOU de Sant
Fruitós de Bages, en l’àmbit discontinuo
de l’avinguda Girona i el sector industrial
del Grau; i de la modificació puntual del
PGOU de Sant Fruitós de Bages en
l’àmbit del Parc de l’Agulla
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagament a justificar per la
despesa de nou subministrament elèctric
per a la Sala de La Cooperativa
Aprovació de la certificació d’obra núm.1 i
la factura número 961041 corresponent
de les obres contingudes en la memòria
valorada “ARRANJAMENT PUNTUAL DE
CALÇADES DE DIFERENTS CARRERS
DE PINEDA”
Aprovació de la certificació d’obra número
3 i última i la seva factura 115-16,
corresponent a les obres contingudes en
la Memòria valorada de reforma interior
del local existent de la planta baixa al
carrer Casajoana, número 11
Nomenament interí com a Tècnic mig de
Promoció Econòmica d’una treballadora
fins a la cobertura definitiva de la plaça
Acreditació de l’import econòmic de
perjudici sofert a efectes de reclamació
respecte danys patits en mobiliari urbà
(diligències prèvies 614/16)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-14936

29/12/2016

1029/2014

2016-1494

29/12/2016

1714/2016

2016-1495

30/12/2016

1705/2016

2016-1496

30/12/2016

1706/2016

2016-1497

30/12/2016

1707/2016

Aprovació de la factura 64-16
corresponent al 50% dels honoraris
corresponents als treballs de redacció del
Projecte sobre la modificació de diferents
zones verdes en el terme municipal de
Sant Fruitós de Bages
Convocatòria de la sessió extraordinària
del Ple municipal pel dia 4 de gener de
2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i
Serveis Centrals pel dia 4 de gener de
2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 4 de gener de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del
Territori pel dia 4 de gener de 2017

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 2 de
desembre de 2016 (ordinària) (exp. 1544/2016)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

6

Aquest decret s’identifica erròniament com a “proposta de decret”
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Aprovació de la xifra de població del padró municipal d’habitants a data 1 de
gener de 2016 (exp. 1567/2016)

Segon.- Atès l’escrit de caràcter informatiu emès per la Delegació de l’Institut Nacional
d’Estadística a Barcelona de data 17 de novembre (RE 2016-4834, de 22 de novembre
de 2016), on es comunica que, d’acord amb el procediment establert a la Resolució de
25 d’octubre de 2005 de la Presidència de l’INE i del Director general de la Corporació
local pel qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual
del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials
de població, es comunica:
“(...) finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població previst a la Resolució de 25 d’octubre de 2005, la xifra per al seu municipi que
s’ha elevat al Govern als efectes de l’aprovació del Reial Decret pel qual es declaren
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1
de gener de 2016 és la següent: 8.387 habitants”.
Tercer.- Atès que al BOE de 17 de desembre de 2016 es publica el Reial Decret
636/2016, de 2 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió el padró municipal referides a 1 de gener de 2016.
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Primer.- Atès l’article 91 del Reglament estatal de població i demarcació territorial,
segons la redacció introduïda pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, en el
qual s’assenyala que els ajuntament aprovaran la revisió els seus padrons municipals
amb referència al dia 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions realitzades
durant l’exercici anterior.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serves
Centrals,
ACORDA:
Primer.- Prendre coneixement i aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants
del municipi de Sant Fruitós de Bages referida a 1 de gener de 2016, aprovada per
l’INE i declarada oficial pel Reial Decret 636/2016, de 2 de desembre (BOE de 17 de
desembre de 2016), i que ascendeix a un total de 8.387 habitants.
Segon.- Notificar aquest acte a l’INE i al Departament d’Estadística de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Declarar què:
-

Aquest acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Creació de la Comissió de seguiment del Pla estratègic de l’Aviació a
Catalunya 2030 (exp. 1680/2016)
Primer. Atès que la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori
i Mobilitat, mitjançant escrit (RE 3855 de 21.09.16) comunica a aquest Ajuntament la
futura tramitació del “Pla Estratègic de l’Aviació a Catalunya 2030”, document que
planificarà el desenvolupament de les infraestructures aeroportuàries i heliports ubicats
a Catalunya en un escenari suficientment ampli per preveure el seu rol i la seva
dotació en el territori català.
S’ACORDA:
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Primer. Crear la Comissió de seguiment del Pla estratègic de l’Aviació a Catalunya
2030, tenint com a composició la següent:
-

-

President: L’Alcalde
Vocals:
. Un regidor designat per cada grup municipal :
 Grup municipal CIU : Mercè Casals Martínez
 Grup municipal ERC-AM: David Uró i Vilanova
 Grup municipal PSC-CP: Tomàs Casero García
 Grup municipal Gent fent Poble : Cristian Marc Huerta Vergés
. Secretari municipal
. Arquitecta municipal, encarregada de planejament.
. Enginyer municipal.
. Les persones que per a cada reunió convidi el Sr. Alcalde.
Secretari: un funcionari d’administració general de l’equip instructor en matèria
de planejament, que actuarà amb veu però sense vot.

Segon. La Comissió establirà el seu règim de funcionament de conformitat amb la
normativa sobre òrgans col·legiats municipals.
Tercer. Totes les comunicacions i notificacions es faran per mitjans telemàtics.

-

-

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 l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret”.

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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

7. Modificació puntual del pla general de diferents zones verdes del terme
municipal i ajustament de les condicions d’ordenació de la zona residencial
carrer Pere Clapera. (exp. 1638/2014)
Primer. El Ple municipal en sessió de data 10 de desembre de 2014 va atorgar
l’aprovació a l’Avanç de la Modificació puntual del pla general de diferents zones
verdes del terme municipal i ajustament de les condicions d’ordenació de la zona
residencial carrer Pere Clapera, promoguda per l’Ajuntament i redactada per SIAC
arquitectura.
L’esmentat Avanç fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al diari
Regió-7 de 23 de desembre de 2014, BOP de 30 de desembre de 2014, tauler
d’anuncis i web municipal, a fi que els particulars, associacions i corporacions puguin
formular els suggeriments, alternatives o al·legacions que tinguin per convenient, així
com sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i sol·licitar el document de referència sobre l’avaluació ambiental.
Durant el tràmit d’informació pública que s’han establert reunions tècniques i consultes
amb d’altres administracions, no s’ha formulat cap al·legació.
Segon. En data 27 d’octubre de 2016 (RE 4371), Ramir Ferrer Galbany (SIAC
arquitectura), tècnic redactor del projecte, presenta a tràmit el projecte de Modificació
puntual del pla general de diferents zones verdes del terme municipal i ajustament de
les condicions d’ordenació de la zona residencial del carrer Pere Clapera.

Així mateix s’han observat desajustos entres d’ordenació del planejament vigent de la
zona residencial i la realitat construïda a l’illa del carrer Pere Clapera.
Quart. Atès l’informe de l’arquitecta, del secretari 39/2016 i de l’interventor 168/2016, i
del secretari 42/2016.
Atès el que disposen els articles, 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
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Tercer. Atès que l’objectiu de la modificació del PGOM és tal com diu la memòria,
millorar el sistema d’espais lliures a partir d’una anàlisi prèvia on s’han detectat alguns
desajustos en la delimitació d’aquest sistema.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del pla general de diferents zones
verdes del terme municipal i ajustament de les condicions d’ordenació de la zona
residencial carrer Pere Clapera, promogut per l’Ajuntament en el termes que consten
en l’expedient, amb la condició que s’incorpori al document d’aprovació provisional,
l’esmena consistent en que l’àmbit afectat per la modificació del sector de l’IES Gerbert
d’Aurillac i Parc del Turó de Sanmartí que manté la classificació com a sòl no
urbanitzable, tindrà la qualificació de clau P Parc urbà en comptes de clau V Places i
jardins.
Segon. Abans d’iniciar-se el tràmit d’informació pública, caldrà incorporar-se al
document el certificat de domini i càrregues de tots els titulars del dret de domini
referents a l’àmbit de la modificació que comporta increment de sostre, tràmit que no
s’iniciarà fins que l’arquitecte i secretari municipals no emetin informe que acrediti el
seu compliment, suspenent-se entre tant la resta de tràmits previstos a la resta
d’apartats de la part dispositiva.

Quart. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat.
Cinquè. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l’emissió d’informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i companyies
subministradores de serveis, que l’han d’emetre en el termini d’un mes llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.
Sisè. Atribuir al plànol O1-full 01 del document unitari i del document de síntesi la
condició de suspensió de tramitacions i llicències a l’àmbit del sector residencial Pere
Clapera, i suspendre totes les llicències previstes a l’article 73.1 del DL 1/2010, de 3
d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys.
Setè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
Pàgina 21 de 31
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: SGNGSHWLSNFWC94ZNR5WTZ9SZ | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 31

Tercer. Obrir un període d’informació pública de quaranta cinc dies, mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la província, diari El Punt Avui, tauler d’edictes municipals i
concedir audiència a tots els Ajuntament limítrofs per tal que puguin examinar
l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin
convenients.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
8. Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni entre el Consorci del Bages
per la Gestió de Residus i l’Ajuntament per la gestió de residus que regula
algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques
respecte a la recollida i tractament de residus al municipi de Sant Fruitós, pel
període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2017,
(exp.
696/2016)

Segon. Vist que en data 1 de juny de 2007, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el
Consorci del Bages per la Gestió de Residus van signar un conveni de col·laboració
per regular algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques
respecte a la recollida i tractament de residus al municipi.
Tercer. Atès que segons la clàusula VII, aquest conveni tenia una durada d’un any
prorrogable automàticament si cap de les parts el denunciava, per períodes d’un any, a
partir de l’1 de gener de 2006.
Quart. Atès que d’acord amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, les pròrrogues dels convenis
que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses.
Cinquè. Vist l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) com l’article 66.3 l) del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya,(TRLMC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
estableixen la competència del municipi per la recollida i tractament de residus. Servei
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Primer. Atès que el Consorci del Bages per la Gestió de Residus ha fet tramesa,
mitjançant ofici de data 5 de desembre de 2016 (2016-E-RC-5148 de 09.12.2016), de
l’addenda de pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el
Consorci del Bages per la Gestió de Residus, que regula algunes prestacions de
serveis i les seves conseqüències econòmiques respecte a la recollida i tractament de
residus en el municipi.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

que, a més, té la consideració de mínim d’acord amb l’article 64 a) de la LBRL i 66.1
del TRLMC.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar el text de l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajutament i el
Consorci del Bages per la Gestió de Residus, que regula algunes prestacions de
serveis i les seves conseqüències econòmiques respecte a la recollida i tractament de
residus en el municipi, pel període compres entre l’1 de gener al 31 de desembre de
2017.
Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris.
Tercer. Notificar el present acord al Consorci del Bages per la Gestió de Residus.
Quart. Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria.
Cinquè. Declarar que:
-

-

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

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
FRUITÓS DE BAGES I EL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE
RESIDUS, QUE REGULA ALGUNES PRESTACIONS DE SERVEIS I LES SEVES
CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES, PEL QUE FA A LA RECOLLIDA I
TRACTAMENT DE RESIDUS EN EL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Manresa,
INTERVENEN
D’una banda el senyor Joan Carles Batanés Subirana, amb DNI 46651816-L, en nom i
representació, com a alcalde, de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb NIF
P082100C, facultat expressament per a aquesta signatura per l’acord de Ple de la
sessió de data
I de l’altra banda el senyor Valentí Junyent Torras, amb DNI 39324623M, en nom i
representació, com a president, del Consorci del Bages per a la gestió de residus, NIF
Q0801200G, en virtut del que disposa l’article 12 dels Estatuts, facultat expressament
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ANNEX I

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

per aquesta signatura per l’acord de la Comissió executiva del Consorci, en sessió de
2 de desembre de 2016.
El senyor Josep Gonzalez Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, i el senyor Josep Alfons Montraveta i Torrebadella, secretari interventor del
Consorci del Bages per a la gestió de residus, per donar fe de l’acte, d’acord amb
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
conveni de col·laboració, per la qual cosa
ANTECEDENTS:
En data 1 de juny de 2007, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus van signar un conveni de col·laboració per regular
algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques respecte a la
recollida i tractament de residus al municipi de Sant Fruitós de Bages.
Segons la clàusula VII, aquest conveni tenia una durada d’un any, prorrogable
automàticament si cap de les parts el denunciava, per períodes d’un any, a partir de l’1
de gener de 2006.
D’acord amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les pròrrogues dels
convenis que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses,
per la qual cosa les dues parts implicades convenen en el següent

Prorrogar durant un any, des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2017, el conveni
per regular algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques
respecte a la recollida i tractament de residus al municipi de Sant Fruitós de Bages.
I en prova de conformitat les persones que intervenen en aquest acte subscriuen el
present document per duplicat, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Pel Consorci del Bages per a la Gestió
Bages
de Residus
Joan Carles Batanés Subirana
Valentí Junyent Torras

Davant meu, en dono fe.
Davant meu, en dono fe.
El secretari de l’Ajuntament de Sant El secretari interventor del Consorci del
Fruitós de Bages
Bages per a la Gestió de Residus
Josep Gonzalez Ballesteros
Josep Alfons Montraveta Torrebadella
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PACTE:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No consten
ASSUMPTE SOBREVINGUT
S1 Resolució dels recursos de reposició interposats per les portaveus dels
grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i de
Convergència i Unió contra l’acord de Ple de 12 de desembre de 2016 (exp.
884/2015)

Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

Primer. Per acord adoptat pel Ple en sessió celebrada el 12 de desembre de 2016 es
va aprovar la modificació de l’horari d’inici de les sessions ordinàries del Ple per fixar-lo
a les 18:00 hores.
Segon. L’acord adoptat comporta la modificació de la regla tercera de les mesures
organitzatives que configuren el cartipàs municipal del mandat 2015-2019 aprovat per
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VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

acord de Ple de 22 de juny de 2015 i ha estat objecte de publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 28 de desembre de 2016 i a la seu electrònica municipal
(apartat “Cartipàs municipal”).
Tercer. Respecte a l’acord adoptat es va procedir en data 7 de gener de 2017 a la
formulació de recurs de reposició mitjançant instàncies presentades a través de la
plataforma ETRAM per part de les portaveus dels grups municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal i de Convergència i Unió que consten
inscrites amb els següents registres:
-

Registre E/000075-2017 (07/01/2017 11:40:27) presentat per Àdria Mazcuñan
Claret actuant com a portaveu del grup municipal d’ERC-AM.
Registre E/000076-2017 (07/01/2017 11:46:11) presentat per Mercè Casals
Martínez actuant com a portaveu del grup municipal CiU.

Quart. Consta a l’expedient administratiu l’informe subscrit pel secretari municipal en
data 9 de gener de 2017 respecte als recursos presentats (identificat com informe
número 1/2017).
S’ACORDA:
Primer. Inadmetre els recursos de reposició formulats per les portaveus dels grups
municipals d’ERC-AM i de CiU en base a l’informe número 1/2017 subscrit pel
secretari municipal, que s’unneix com a annex a aquest acte a efectes de motivació.

Tercer. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
Annex
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Segon. Notificar el present acord a les recurrents.
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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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: Unanimitat dels membres presents

PRECS I PREGUNTES
9. Pregunta que presenta el grup municipal CIU sobre el projecte de
numeració en l’àmbit de la Carretera de Vic i Carrer Montpeità (expedient
40/2017)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

___ Aprovat.
___ Rebutjat.
_X_ DEIXAT SOBRE LA MESA
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Aquest assumpte queda sobre la mesa als efectes que s’inclogui en la nova
sessió del ple.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 19:00 hores del dia 12 DE GENER DE 2017

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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.

