CERTIFICAT
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
Ple municipal celebrat el dia 9 de febrer de 2017, que es publica conjuntament amb el
registre sonor, és el següent :

ACTA NÚM. 3/2017 ( 1213.03.003 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
9 DE FEBRER 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 )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 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.
Els regidors sr. Vicenç Llorens
Concustell i sra. Àdria Mazcuñán
Claret s’incorporen a la sessió a les
19:23 hores, durant el punt 3 de l’ordre
del dia.

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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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
1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple : 4
de gener (extraordinari) i 12 de
gener de 2017 (ordinària)
CONTROL
DE
L’ACCIÓ
DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern les següents
sessions: 19 de desembre
(ordinària) i 29 de desembre
(extraordinària i urgent) de
2016 i 9 de gener (ordinària) de
2017
4. Donar compte de l’informe de
tresoreria previst a la Llei
15/2010, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de
desembre,
per
la
qual
s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les
operacions
comercials
i
l’informe d’intervenció previst
en la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del
registre comptable de factures
en el Sector Públic. Quart
trimestre 2016
5. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
6. Moció que presenta el grup
municipal CIU de denúncia dels
atacs espanyols a la política
catalana: les urnes no es jutgen
7. Moció dels grups municipals
Gent fent Poble, CIU i ERC-AM
per l’adhesió al Pacte Nacional
pel Referèndum

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

1714/2016
1704/2016

3

00:00:27

26/2017

4

00:04:33

1660/2016
1697/2016
1724/2016

15

00:45:28

121/2017

15

01:57:06

-

18

02:03:35

187/2017

18

02:20:03

191/2017

20

02:43:44
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
8. Ratificar
els
acords
de
dissolució i liquidació del
Consorci per a la promoció
turística de les Valls de
Montcau
9. Aprovació
inicial
de
la
Modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Municipal
en l’àmbit del PAU 1 de l’Antiga
fàbrica Bertrand i Serra
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
PRECS I PREGUNTES
10. Pregunta que presenta el grup
municipal CIU sobre el projecte
de numeració en l’àmbit de la
Carretera de Vic i Carrer
Montpeità

No consten

1579/2016

24

03:05:07

1615/2016

26

03:07:58

28

03:13:50

No consten

40/2017

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 4 de gener
(extraordinari) i 12 de gener de 2017 (ordinària) (exp. 1714/2016 I
1704/2016)

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
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Per l’acta de 4 de gener de 2017 (sessió extraordinària):

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Per l’acta de 12 de gener de 2017 (sessió ordinària):
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 4 ( 3 CIU, 1 ERC )

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

Núm. decret

Data

Núm. expedient

2017-0001

04/01/2017

1724/2016

2017-0002

04/01/2017

1157/2016

2017-0003

04/01/2017

1250/2016

2017-0004

05/01/2017

6622.07.002/11

2017-0005

05/01/2017

291/2016

2017-0006

05/01/2017

8/2017

Assumpte
Convocatòria de la Junta de Govern
Local pel dia 9 de gener de 2017
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres de rehabilitació dels lavabos i
vestidors del camp de futbol.
Esmena d’error detectat en la revisió
de la documentació (borsa agents
policia local)
Requeriment
de
documentació
justificativa de l’inici de les obres
d’enderroc
Convocatòria de la comissió d’estudi
encarregada de l’elaboració d’una
ordenança municipal reguladora de
sorolls i vibracions
Al·legacions a la proposta de
resolució de l’Agència Tributària
corresponent a la liquidació de
l’Impost sobre el Valor afegit de l’any
2015
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera
sessió plenària. (exp. 26/2017)

2017-0007

05/01/2017

1679/2016

2017-0008

09/01/2017

27/2017

2017-0009

09/01/2017

1348/2016

2017-0010

09/01/2017

1704/2016

2017-0011

09/01/2017

1348/2016

2017-00121

09/01/2017

1348/2016

2017-0013

09/01/2017

1348/2016

2017-0014

09/01/2017

1348/2016

2017-0015

09/01/2017

1348/2016

2017-0016

09/01/2017

1348/2016

Atorgament de llicència d’obres per a
instal.lar
ascensor
en
edifici
plurifamiliar entre mitgeres
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient nº
27/2016
de
RELACIÓ
DE
FACTURES, número de relació
O/2016/211
Instal·lació
de
terrassa
per
establiment
de
restauració
BRASSERIA SANT FRUITÓS durant
el la temporada baixa 2016/ 2017
Convocatòria de sessió ordinària del
Ple pel dia 12/01/2017
Instal·lació
de
terrassa
per
establiment de restauració LA CUINA
DEL BOSQUET durant el la
temporada baixa 2016/2017
Instal·lació
de
terrassa
per
establiment restauració FORN DE PÀ
DELICIOUS durant els mesos de
novembre
i
desembre
de
la
temporada baixa 2016
Instal·lació
de
terrassa
per
establiment de restauració BAR
APOLO durant el la temporada baixa
2016/2017
Instal·lació
de
terrassa
per
establiment restauració LA PARADA
durant el la temporada baixa
2016/2017
Instal·lació
de
terrassa
per
establiment de restauració BAR LA
NATURA durant la temporada baixa
2016/ 2017
Instal·lació
de
terrassa
per
establiment KLAM restauració S.L
durant el mes de novembre de la
temporada baixa 2016

Aquest decret, al qual hi manca la signatura del secretari, s’esmena en el decret num. 2017-0085,
de 26.1.17.
1
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0017

10/01/2017

25/2017

2017-0018

10/01/2017

10/2017

2017-0019

10/01/2017

12/2017

2017-0020

10/01/2017

1732/2016

2017-0021

10/01/2017

1052/2016

2017-0022

11/01/2017

1694/2016

2017-0023

11/01/2017

1591/2016

2017-0024

11/01/2017

531/2016

2017-0025

11/01/2017

1250/2016

2017-0026

11/01/2017

25/2017

2017-0027

11/01/2017

1719/2016

2017-0028

12/01/2017

34/2017

2017-0029

12/01/2017

1652/2016

2017-0030

12/01/2017

1574/2016

Denegació d'accés a expedient
d'investigació
OAC,
(contracte
residència municipal) a la portaveu
del grup municipal CIU
Aprovació de l’adhesió al Pla agrupat
de formació de la Diputació de
Barcelona 2017
Autorització d’excedència voluntària
per interès particular a un funcionari
Pròrroga de la comissió de serveis
d’un funcionari a l'Ajuntament de
Cardona
Aprovació
del
padró
Activitats
Aquàtiques (1 dia a la setmana) de
l’Activitat física per la gent gran, curs
2061-2017.
Incoació d’expedients sancionadors
en matèria de trànsit
Aprovació del pagament de la quota
al Consorci Urbanístic L’Agulla, any
2016
Aprovar la despesa i el pagament a
l’ADF Pla de Bages de les
aportacions
de
l’
ajuntament
corresponents al PPI i al PVI 2016
Aprovació de la llista definitiva
d’admesos/es i exclosos/es en el
procés de selecció per a la creació
d’una borsa de treball d'agents de la
policia local
Denegació d'accés a expedient sobre
investigacions OAC (residència) al
grup municipal ERC-AM
Llistat per el cobrament del servei de
Teleassistència mes de gener 2017
Nomenament
interí
com
a
administratiu adscrit a l’Oficina
d’Atenció al Públic, fins a la cobertura
definitiva de la plaça
Atorgament de llicència d’obres per a
obertura de porta d’accés al local
Atorgament de llicència d’obres per a
perforació de sondejos i instal.lació de
piezòmetres de control d’aigües
subterrànies
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0031

12/01/2017

58/2017

2017-0032

12/01/2017

1166/2016

2017-0033

12/01/2017

288/2016

2017-0034

12/01/2017

288/2016

2017-0035

13/01/2017

68/2017

2017-0036

13/01/2017

1671/2016

2017-0037

17/01/2017

1673/2016

2017-0038

17/01/2017

1613/2016

2017-0039

17/01/2017

1605/2016

2017-0040

17/01/2017

65/2017

2017-0041

17/01/2017

49/2017

2017-0042

17/01/2017

1601/2016

Ús i horari de la pista esportiva de
bàsquet del CEIP Pla del Puig.
Aprovació del padró del preu públic
d’usuaris de la Ller d’infants Les
Oliveres, corresponent al mes de
GENER 2017
Aprovació de la certificació d’obra
núm.
3
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 de la certificació d’obra
núm.
3
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”
Modificació del pressupost municipal
núm. 01/2017 per transferència de
crèdit dintre el mateix grup de funció
Atorgament de llicència d’obres per a
enrajolar façana
Atorgament de llicència d’obres per a
canalització de 18m de canonada de
gas de PE  63mm i instl.lació de
ramal/s de PE  32mm
Atorgament de llicència d’obres per a
canalització de 56m de canonada de
gas de PE  90 mm i instl.lació de
ramal/s de PE  32mm
Atorgament de llicència d’obres per a
obrir cala de 1,15 m per a connectar
un ramal de PE  32mm
Aprovació d’un conveni de pràctiques
amb una alumna l'Institut Guillem
Catà
Aprovació d’assistència a cursos i
jornades per part de personal divers
Atorgament de llicència d’obres per a
reforma d’oficina i bany
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0043

17/01/2017

1557/2015

2017-0044

17/01/2017

88/2017

2017-0045

17/01/2017

1611/2016

2017-0046

17/01/2017

1599/2016

2017-0047

17/01/2017

1645/2016

2017-0048

17/01/2017

83/2017

2017-0049

17/01/2017

1103/2015

2017-0050

17/01/2017

75/2017

2017-0051

17/01/2017

1731/2016

2017-0052

17/01/2017

93/2016

2017-0053

17/01/2017

122/2016

Compareixença
i
formulació
d'oposició en recurs d’apel.lació
(recurs
contenciós
administratiu
364/2015)
Denegació d’acumulació tasques de
les funcions del lloc de treball
d’intervenció a l’Interventor municipal
com a Interventor a l'Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
de les obres contingudes en la
Memòria valorada “Obertura de porta
per a sortida d’emergència, accés i
baranes a les grades del Pavelló
Municipal d’Esports
Incoació d’expedients sancionadors
en matèria de trànsit
Atorgament de llicència d’obres per a
instal.lar envà pluvial
Aprovació de les indemnitzacions per
la participació com a assessor de
tribunals
de
selecció
de
l'Administració Local.
Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la
Corporació i l’assignació mensual als
grups municipals DESEMBRE/2016
Aprovació
del
reconeixement
d’obligacions
i
ordenació
del
pagament corresponent als lloguers
que
ocupen
diferents
serveis
municipals
dels
mesos
de
GENER/2017
Regularització
de
la
nòmina
corresponent al mes de desembre de
2016.
Donar conformitat a l’aprovació
definitiva i ordenació del pagament de
l’estat de comptes de l’Escola de
música curs 2015-2016.
Aprovació del padró pel cobrament
del servei d'atenció domiciliària mes
de desembre 2016
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0054

17/01/2017

1454/2016

2017-0055

17/01/2017

1445/2016

2017-0056

17/01/2017

1252/2016

2017-0057

17/01/2017

1700/2016

2017-0058

17/01/2017

50/2017

2017-0059

18/01/2017

1458/2016

2017-0060

18/01/2017

1459/2016

2017-0061

18/01/2017

52/2017

2017-0062

19/01/2017

501/2016

2017-0063

19/01/2017

58/2017

2017-0064

19/01/2017

683/2016

2017-0065

20/01/2017

43/2017

Prendre
coneixement
de
la
transmissió de la titularitat de la
comunicació prèvia d’espectacles
públics i activitats recreatives de bar
Prendre
coneixement
de
la
transmissió dels efectes d’una
comunicació prèvia de d’aparcament
privat d’ús col·lectiu
Superació del període de prova d’una
auxiliar administrativa
Contractació temporal d’una auxiliar
de la llar
Reconeixement de trienni a una
treballadora
Prendre
coneixement
de
la
comunicació de modificació no
substancial de la llicència municipal
d’establiment fixe obert al públic
d’espectacles públics i activitats
recreatives de sala de ball-discoteca
Prendre
coneixement
de
la
comunicació de modificació no
substancial de la llicència municipal
d’establiment fixe obert al públic
d’espectacles públics i activitats
recreatives de carpa-discoteca a l’aire
lliure
Incoació d’expedients sancionadors
en matèria de trànsit
Aprovació de la certificació d’obra
núm.
1
i
la
seva
factura,
corresponents a l’execució de les
obres contingudes en el “Projecte
d’enderroc d’una vivenda unifamiliar
en testera al C. Padró, núm.12”
Modificació d’horari per a l’ús de la
pista esportiva Pla del Puig per part
de l’ASFE.
Justificació de la subvenció concedida
a l’Associació de dones per Sant
Fruitós i reintegraments de quantitats
no justificades
Compareixença en recurs contenciós
administratiu 462/2016 (JCA 9)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0066

20/01/2017

99/2017

2017-0067

20/01/2017

1419/2016

2017-0068

20/01/2017

1546/2016

2017-0069

20/01/2017

1547/2016

2017-00702

20/01/2017

46/2017

2017-00713

21/01/2017

1689/2016

2017-0072

21/01/2017

53/2017

2017-0073

22/01/2017

25/2017

2017-0074

22/01/2017

115/2017

2017-0075

22/01/2017

911/2016

2

Reconeixement d’antiguitat a un
funcionari
Atorgament de llicència d’obres per a
pintar nau industrial
Atorgament de llicència d’obres per a
substituir la canalera de recollida
d’aigües pluvials de la coberta, façana
principal
Atorgament de llicència d’obres per a
substituir l’enrajolat de la cuina i el
bany
Convocatòria de la sessió ordinària de
la Junta de Govern Local pel dia 23
de gener de 2017
Devolució de la garantia del contracte
de servei de recollida d’escombraries
durant els anys 2002 i 2003 al
municipi de Sant Fruitós de Bages.
Reconeixement
d’obligació
de
pagament mitjançant bestretes de
l’aportació de l’ajuntament a les
despeses de funcionament de l’escola
música per al curs 2016-2017.
Accés a antecedents documentals
corresponents al contracte de lloger
del Teatre Casal Cultural, formulada
per la regidora Mercè Casals Martínez
Concessió del servei d'atenció
domiciliària
Prendre coneixement de la declaració
responsable d’obertura d’una activitat
de comerç al detall d’articles de
merceria

Aquest decret ha esta t esmenat pel decret num. 2017-0086, de 26.1.17

Aquest decret és nul, ja que el regidor signatari (Serveis Econòmics) no és el que li correspon
per raó de competencia. Ha estat substituït pel decret núm. 2017-0099, de 30.1.17.
3
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0076

22/01/2017

893/2016

2017-0077

23/01/2017

1076/2016

2017-0078

23/01/2017

1456/2016

2017-0079

23/01/2017

1641/2016

2017-0080

23/01/2017

319/2016

2017-0081

23/01/2017

1161/2016

2017-0082

24/01/2017

90/2017

2017-0083

25/01/2017

135/2017

2017-0084

26/01/2017

1590/2016

2017-0085

26/01/2017

1348/2016

Resolució de recurs de reposició
contra la liquidació de la llicència de
parcel·lació atorgada el 19 de juliol de
2016, mitjançant el Decret d’Alcaldia
núm. 2016-0856 (c. Bon Temps, 17
bis, 19, 21)
Convocatòria de la comissió d'estudi
per a la modificació de l’ordenança
municipal reguladora dels mercats de
venda no sedentària
Aprovar el Pla d’autocontrol extern de
les activitats recreatives de carpadiscoteca a l’aire lliure i sala de balldiscoteca
Resolució d’una sol.licitud de tarifa
reduïda de la quota mensual de la
Llar infants 2016-2017
Desestimar les al·legacions i fixar
data d’inspecció per expedient de
restauració de la realitat física
alterada.
Aprovació del Pla seguretat i Salut de
les obres de pavimentació del camí
Torrent Fonteta i actuacions al Camí
de Les Brucades
Aprovació del fraccionament d’una
liquidació tributària
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº
135/2017
de
RELACIÓ
DE
FACTURES número de relació
O/2016/218 i O/2017/3
Autorització per cessió d'ús de vehicle
de titularitat municipal al GRUP
EXCURSIONISTA
POSA'T
EN
MARXA
Esmena complementaria del Decret
número 2017-0012 de 09/01/2017
sobre la instal·lació de terrassa per
establiment restauració FORN DE PÀ
DELICIOUS durant els mesos de
novembre
i
desembre
de
la
temporada baixa 2016
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0086

26/01/2017

46/2017

2017-0087

26/01/2017

1138/2015

2017-0088

26/01/2017

119/2017

2017-0089

27/01/2017

140/2017

2017-0090

27/01/2017

11/2017

2017-0091

27/01/2017

1001/2016

2017-0092

27/01/2017

139/2017

2017-0093

30/01/2017

373/2014

2017-0094

30/01/2017

373/2014

2017-0095

30/01/2017

331/2016

2017-0096

30/01/2017

773/2016

2017-0097

30/01/2017

1554/2016

2017-0098

30/01/2017

1157/2016

Esmena del decret de convocatòria
de la Junta de Govern Local pel dia
23 de gener de 2017
Acompliment de condició per a
l’atorgament de la llicència d’obres
per a la construcció d’habitatge
unifamiliar aïllat i piscina
Aprovació de la despesa de la nòmina
corresponent al mes de Gener de
2017.
Denegació de sol·licitud de revocació
de conveni
Autorització de la pròrroga per
comissió de serveis d’un agent de la
Policia Local a l'Ajuntament de Rubí
Superació del període de prova d’un
arquitecte tècnic
Adhesió a l’actuació de Promoció i
millora dels polígons i les empreses
del Bages 2017
Convocatòria
de
la
Comissió
delegada de la Comissió paritària de
seguiment de l’aeròdrom pel dia 10 de
febrer de 2017
Convocatòria de la Comissió paritària
de seguiment de l’aeròdrom pel dia 15
de febrer de 2017
Atorgament de llicència d’obres per a
arranjaments i posterior legalització
de pisos existents
Aprovació de la justificació i ordenació
de pagament de l’addenda al Conveni
amb l’APAES 2016
Resolució de l’expedient sancionador
en matèria de trànsit
Aprovació del modificat del contracte
menor d’obres de rehabilitació dels
lavabos i dels vestidors del camp de
futbol
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-00994

30/01/2017

1689/2016

2017-0100

30/01/2017

166/2017

2017-0101

30/01/2017

164/2017

2017-0102

30/01/2017

165/2017

2017-0103

31/01/2017

151/2017

2017-0104

31/01/2017

685/2016

2017-0105

31/01/2017

1391/2016

2017-0106

31/01/2017

656/2015

Devolució de la garantia del contracte
de servei de recollida d’escombraries
durant els anys 2002 i 2003 al
municipi de Sant Fruitós de Bages.
Convocatòria de la sessió ordinària de
la Comissió informativa de Serveis a
la Ciutadania pel dia 2 de febrer de
2017
Convocatòria de la sessió ordinària de
la
Comissió
informativa
de
Presidència i Serveis Centrals pel dia
2 de febrer de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de
la Comissió informativa de Promoció
del Territori pel dia 2 de febrer de
2017
Compromís d’adhesió com a ens
executors en la participació del
Projecte de persones en situació
d'atur de més de 45 anys.
Convocatòria Diputació de Barcelona
2017 Mercat de Treball.
Aprovació de la justificació i ordenació
de pagaments de subvencions en
matèria
d’esports
2016
(Grup
Excursionista Posa't en Marxa)
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
del projecte de les obres de
condicionament de zona esportiva a
les Brucardes
Funcions
a
desenvolupar
per
l’educadora social segons informe
emès pel Servei de Prevenció de data
20.1.17

Aquest decret núm. 2017-099, substitueix al decret núm. 2017-0071, de 21.1.17,
en el qual hi constava el signatari erroni (el regidor de Serveis Econòmics enlloc de
l’Alcalde).
4
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2017-0107

31/01/2017

172/2017

2017-0108

31/01/2017

1543/2016

2017-0109

31/01/2017

1021/2016

2017-0110

31/01/2017

1157/2016

2017-0111

31/01/2017

898/2016

2017-0112

31/01/2017

1157/2016

2017-0113

01/02/2017

975/2016

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº
172/2017
de
RELACIÓ
DE
FACTURES número de relació
O/2016/220
Aprovació de la factura 2016-57
corresponent al contracte menor de
serveis per la redacció del Pla
Director de millora i transformació
d’espais verds.
Aprovació de la relació de despeses
corresponents a la provisió del
material
necessari
pel
desenvolupament del projecte de
col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages i Xarxa
Agrosocial
amb
una
aportació
valorada com a màxim de cinc cents
euros anuals (eines i EPI’s)
Aprovació de la certificació d’obra
núm.2 i la factura número 3600097
corresponent a l’execució de les
obres de rehabilitació dels lavabos i
dels vestidors del camp de futbol
Aprovació de la factura 16 101,
corresponent als honoraris meritats
en el marc del contracte menor de
serveis de redacció del projecte per la
construcció d’una passera sobre la C16c
Aprovació de l’annex de la certificació
d’obra núm.2 i la factura número
3600104 corresponent a l’execució de
les obres de rehabilitació dels lavabos
i dels vestidors del camp de futbol
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
del projecte d’enderroc parcial del
volum nord-oest i actuacions a
realitzar a l’edifici de Can Xamal.

Pàgina 14 de 30
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: 6DQQ6DYA5EHLRTSHT4PT34H2W | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 30

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents
sessions: 19 de desembre (ordinària) i 29 de desembre (extraordinària i
urgent) de 2016 i 9 de gener (ordinària) de 2017 (exp. 1660/2016,
1697/2016 i 1724/2016)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

4. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic. Quart trimestre 2016 (exp.
121/2017)
Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Quart trimestre 2016
Nombre

Import

%

939

1.429.209,72 €

99,83%

Resta de pagaments

4

2.470,41 €

0,17%

Pagaments totals durant el trimestre

943

1.431.680,13 €

100,00%

Pagaments realitzats durant
trimestre dins el termini legal

el
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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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
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i
el català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència
31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de
competències, fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions CatalunyaEspanya avançant cap a nous moviments populars de protesta en forma de
manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010 sota el lema “Som una Nació,
nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb
una gran pancarta amb el lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí
que, l’independentisme català va adquirir major rellevància en l’escenari polític català,
fet que podem comprovar amb les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el
suport a la independència se situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del
24’3%.
Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es
va reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte
fiscal que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic
que patien. Davant la negativa, el President Mas va decidir convocar eleccions pel 25
de novembre de 2012 per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia
obviar “la impressionant manifestació de l’11 de setembre”.
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava
al Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de
Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels
Diputats la delegació de competències per a la celebració d’un referèndum, una petició
que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al
setembre del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre
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6. Moció que presenta el grup municipal CIU de denúncia dels atacs
espanyols a la política catalana: les urnes no es jutgen (exp. 187/2017)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

de 2014. No obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de
consultes i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés
participatiu que preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest
havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via
independentista.
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha
polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals
representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan
sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència,
prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13
d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va
ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016.
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure’s a la
banqueta dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i
la manca de voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català
dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir
aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28
quant a la seva independència judicial.

ACORDS
PRIMER. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i
encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes, així com a totes les
institucions que treballin pel dret a decidir del poble català.
SEGON. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana
de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern espanyol i al
Parlament Europeu.
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El Grup municipal de CiU proposa al Ple de la corporació els següents:

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 : 11 (5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC)
En contra : 1 (1 PSC – Sr. Tomàs Casero García)
Abstencions : 1 (1 PSC – Sra. Cristina Murcia Caraballo)

7. Moció dels grups municipals Gent fent Poble, CIU i ERC-AM per
l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum (exp. 191/2017)

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en
el Pacte Nacional pel Referèndum. En paraules de l’actual President de la Generalitat,
Carles Puigdemont, l’objectiu del Pacte és treballar amb la voluntat de celebrar a
Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de
fer-lo de manera acordada amb l’Estat espanyol i de buscar també suports fora del
país. En la mateixa reunió es va escollir una comissió executiva està formada per:
Joan Ignasi Elena (coordinador), Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases,
Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
Finalment, en data 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van
presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 18 de setembre
de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia
el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració, d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar llur compromís amb la ciutadania de
Catalunya i els valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una
cimera que vol facilitar la participació de la societat catalana en el procés cap a la
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents
una quarantena de representants de partits polítics, associacions municipalistes i
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Per tot això, els grups municipals de Gent fent Poble, CIU i ERC-AM de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages
ACORDEN:
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM, el qual consta
com annex a aquesta moció.
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la
celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, en el marc d’una
mesa local pel referèndum.
3. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Febrer de 2017
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ANNEX. MANIFEST PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
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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 : 11 (5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC)
En contra : Abstencions : 2 (2 PSC)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
No consten

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
8. Ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci per a la
promoció turística de les Valls de Montcau (exp. 1579/2016)
La Junta General del Consorci per a la promoció turística de les Valls del Montcau, en
sessió celebara el dia 25 d’octubre de 2012 i el Ple de la Corporació, en sessió del dia
15 de novembre de 2012, amb el quorum de la majoria absoluta (per unanimitat) van
adoptar els acords d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci per a la Promoció
Turística de les Valls del Montcau, ( expedient ref. Arxiu UA 3253).
Aquest acord també va esser adoptat per la resta dels ens consorciats: Ajuntaments
de Mura, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles, Talamanca i la Diputació de
Barcelona, la qual es va fer carrec del tramit d’informació publica del expedient
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 22
de gener de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6308 de 5 de
febrer de 2013 i taulers d’anuncis dels ens consorciats.

Els anuncis relatius a l’aprovació definitiva de la dissolució i liquidació del Consorci per
a la Promoció Turística de les Valls del Montcau es van publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de 15 d’ abril de 2013 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6363 de 25 d’abril de 2013
La Direcció General d’Administració Local ha tramès un requeriment a l’ajuntament de
Navarcles, que s’incorpora a l’expedient, pel qual es comunica que als efectes de
practicar la cancel·lació al Registre del sector públic de Catalunya, cal que s’aporti
certificats dels acords de ratificació de dissolució adoptat pels ens que integren el
Consorci, previst a l’article 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.
Vist l’informe proposta d’acord emès pel vicesecretari i l’interventor
Per tot això, als efectes de donar compliment al requeriment de la Direcció General
d’Administració Local, el Ple, previ dictamen de la Comissió informativa de promoció
del territori, l’adopció, amb el quorum de la majoria absoluta,

Pàgina 24 de 30
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: 6DQQ6DYA5EHLRTSHT4PT34H2W | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 30

Trancorregut el periode d’informació pública, sense haberse presentat al·legacions
(d’acord amb les previsions de l’acord quart), els acords de dissolució i liquidacio del
Consorci es van elevar a la categoría de definitius.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR els acords de dissolució i liquidació del Consorci per a la
promoció turística de les Valls del Montcau, en els termes aprovats inicialment per la
Junta General del Consorci en sessió de data 25 d’octubre de 2012 (pel Ple en la
sessió de data 15 de novembre de 2012), elevats automàticament a definitius i que es
varem publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 15 d’ abril de 2013 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6363, de 25 d’abril de 2013, que
consten a l’expedient i es dónen íntegrament per reproduïts.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’ajuntament de Navarcles per a la seva
tramesa a la Direcció General d’Administració Local per tal que faci efectiva la
cancel·lació d’aquest Consorci en el Registre del sector públic de Catalunya.
TERCER.- DECLARAR que:
- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja de
recurs contenciós administratiu davant deis jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos. Alternativament i amb caràcter previ, es pot
efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictar en el termini de dos mesos a
comptat des de el dia següent a la recepció de la notificació, en els termes que
s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
- Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.

Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 12 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC, 1 PSC )
En contra : Abstencions : Durant la votació d’aquest punt, la regidora Cristina Murcia Caraballo no es
troba a la sala de sessions.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

9. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal en l’àmbit del PAU 1 de l’Antiga fàbrica Bertrand i Serra (exp.
1615/2016)
Primer. Vist el document anomenat Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal afectant volumetria de les finques II i III del Polígon d’actuació urbanística
fàbrica Bertrand i Serra- PAU 1, promoguda per UPLAN i redactada per Fargas
Arquitectes FGRM slp.
Segon. Vist l’informe de l’arquitecta i del secretari municipals.
Tercer. Atès que l’objectiu de la modificació del PGOM redefinir el gàlib màxim de les
edificacions permeses a les finques II i III per augmentar la flexibilitat de la configuració
arquitectònica de l’edificació futura. En concret l’objectiu és permetre altres opcions
d’ocupació i materialització de l’aprofitament més compatibles amb els usos no
residencials com l’ús comercial i terciari. Tal com indica el document no implica la
variació de cap altre paràmetre urbanístic i per tant és una modificació purament
d’ajust de la configuració volumètrica.

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOM afectant volumetria de
les finques II i III fàbrica Bertrand i Serra- PAU 1, promoguda per UPLAN SA i
assumida per l’Ajuntament, en els termes que consta a l’expedient, amb la introducció
d’ofici de les esmenes següents, les quals seran incorporades al cos de l’instrument
que s’aprovi provisionalment:
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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.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Les llicències d’edificació contindran la concreció dels volums i els usos en els termes
següents:
1. La volumetria final de l'edificació prevista amb indicació concreta de les
alineacions, del nombre de plantes, de l'alçada de les plantes i de la situació de
la cota de referència de la planta baixa.
2. Els usos concrets a implantar amb indicació expressa de la superfície
destinada a cada ús i la seva ubicació en l'edificació.
3. Les condicions de composició de les façanes principals (eixos compositius,
obertures, cossos sortints, materials i color dels acabats de façana, color de
fusteries i elements de serralleria, rètols i altres elements distintius de les
activitats a implantar) per tal de que la nova edificació s'implanti harmònicament
amb l'entorn construït. En aquest cas es considera com a façanes principals les
que donen front al carrer Sallent i carrer Jaume Balmes, i la façana que dóna
front a l'espai lliure definit al PAU 1.
Segon. Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la província, diari El Punt Avui, tauler d’edictes municipals i concedir
audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i
tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

Quart. Declarar que l’aprovació inicial no afecta la tramitació dels procediments
relatius als projectes de reparcel·lació i urbanització de l’àmbit i que en el mateix àmbit
es troben suspeses les llicències amb anterioritat a l’aprovació inicial per efecte de la
delimitació del polígon amb la vigència de l’ordenació actual del sector.
Cinquè. Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació.
Sisè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret”.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Tercer. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No consten

PRECS I PREGUNTES
10. Pregunta que presenta el grup municipal CIU sobre el projecte de
numeració en l’àmbit de la Carretera de Vic i Carrer Montpeità (exp.
40/2017)

L’anunci diu textualment que “L’alcalde, mitjançant el decret núm. 2016-0989, de 6 de
setembre de 2016, va aprovar el següent acord: Primer.- Numerar la via pública de la
forma que estableix en el projecte de numeració en l’àmbit de la carretera de Vic
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En data 29 de desembre de 2016 s’ha publicat a la web municipal l’aprovació del
projecte de numeració en l’àmbit de la carretera de Vic i el carrer Montpeità.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

cantonada amb carrer Montpeità. Segon.- La qual cosa es fa pública per a general
coneixement, podent-se examinar la documentació que integra la proposta aprovada,
en el Departament d’urbanisme, (carretera de Vic, 35-37), durant el termini de vint
dies, en hores hàbils d’oficina; termini a comptar des de la data de publicació
d’aquest en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la web municipal i al
taulell d’anuncis de l’ajuntament, a fi i efecte que quantes persones naturals o
jurídiques es considerin afectades puguin presentar dins l’esmentat termini, les
al·legacions i documents que creguin convenients sobre la proposta.
Les nostres preguntes referents a aquest assumpte són les següents:
Primera: Si l’alcalde va fer un decret en data 6 de setembre de 2016 per aprovar la
numeració de la via pública, per quin motiu s’ha tardat tres mesos i mig en fer la
publicació al web municipal d’aquest anunci?
Segona: S’ha comunicat formalment d’aquests canvis als veïns afectats?
Tercera: S’ha publicat al BOPB, tal i com diu l’acord segon del decret?. Si és que no,
per quin motiu encara no s’ha publicat al BOPB després de tres mesos i mig del
decret?
Sant Fruitós de Bages, 9 de gener de 2017
Grup Municipal de Convergència i Unió
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:24 hores del dia 9 DE FEBRER DE 2017

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

