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

 

ACTA NÚM. 5/2017 ( 1213.03.005 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
12 D’ABRIL 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 

 
SR. SECRETARI: 
Sr.Josep González Ballesteros, secretari 
 
ALTRES ASSISTENTS:  
Sra. Maria Mercè Marmi, interventora  
 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:02 hores del dia esmentat 
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a 
tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de 
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es 
al marge ressenyats, sota la presidència 
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
 
No obstant, s’incorporen 
posteriorment a la sessió els regidors 
sr. Narcís Lupón Sala, durant el punt 3; 
i el regidor sr. Vicenç Llorens 
Concustell, durant el punt 5 de l’ordre 
del dia.  
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ASSUMPTES 
EXPEDIENT PÀGINA 

LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les 
següents sessions del Ple: 9 de 
març de 2017 

212/2017 5 00.00:20 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

26/2017 5 00:01:00 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 20 de febrer 
(ordinària), 6 de març (ordinària), 
9 de març (extraordinària i 
urgent) i 20 de març (ordinària) 
de 2017 

208/2017 
284/2017 
357/2017 
404/2017 

18 00:24:41 

4. Informació de les regidories  - 18 01:14:51 

MOCIONS I PROPOSTES    

5. Moció que presenten els grups 
municipals PSC i Gent fent 
Poble sobre la millora del 
finançament de les escoles 
bressol 

508/2017 18 01:27:04 

6. Moció que presenten els grups 
municipals Gent fent Poble, PSC 
i CIU en suport a l’activitat 
minera dels municipis del Bages 

560/2017 20 01:52:05 

7. Moció que presenta el grup 
municipal CIU en relació a la 
sentència del Tribunal 
Constitucional relativa a l’Impost 
sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 

574/2017 22 02:08:40 

8. Moció que presenta el grup 
municipal CIU: La justícia no és 
política 

575/2017 24 02:18:53 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS  

   

9. Modificació del reglament 
orgànic municipal per 
incorporació de l’obligació dels 
regidors per relacionar-se 
electrònicament amb 
l’administració – aprovació 
inicial. 

303/2017 25 02:27:24 
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10. Modificació de la plantilla per 
redefinició de la plaça d’oficial 2a 
instal·lacions esportives i 
amortització d’una plaça 
d’auxiliar administrativa. 

518/2017 67 02:52:18 

11. Modificació del lloc de treball de 
Tresorer/a i del Tècnic/a mig de 
gestió econòmica. 

833/2016 70 02:56:15 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

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

465/2016 72 02:58:03 

13. Aprovació de la Declaració de 
Tarragona: Per un turisme 
sostenible i compartit. 

517/2017 74 03:27:02 

14. Aprovació provisional de la 
Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal 
en l’àmbit del PAU1 de l’Antiga 
fàbrica de Bertrand i Serra. (exp 
1615/2016) 

1615/2016 78 03:35:06 

15. Modificació de la composició de 
Comissió d’estudi encarregada 
de l’elaboració d’una ordenança 
municipal sobre simplificació 
administrativa en matèria 
d’intervenció urbanística 

156/2015 (*) 80 03:37:04 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

16. Aprovació definitiva de 
l'establiment del servei públic 
municipal de Museu de Sant 
Fruitós de Bages 

223/2016 82 03:40:32 

17. Aprovació de la modificació del 
Reglament de la Llar d’Infants 
Les Oliveres 

414/2017 84 03:44:37 

PRECS I PREGUNTES     

18. Prec del grup municipal CIU 
sobre les plaques franquistes en 
edificis del nostre municipi. 

552/2017 103 
 

03:47:51 
 

19. Pregunta del grup municipal CIU 
sobre els problemes per 
filtracions d’aigua als edificis de 
l’entorn del Cobert de la Màquina 
de Batre 

551/2017 104 03:58:48 
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20. Pregunta que fa el grup 
municipal de CiU a l’alcalde, sr. 
Joan Carles Batanés, sobre les 
afirmacions fetes per ell mateix 
en sessió plenària del mes de 
març de 2017 

600/2017 105 04:05:05 

21. Pregunta que fa el grup 
municipal de CiU a l’equip de 
govern sobre l’arranjament de 
les voreres de Torroella de Baix 

602/2017 106 04:17:17 

22. Pregunta que fa el grup 
municipal de CiU a l’equip de 
govern sobre l’arrancada de pins 
a la urbanització de Les 
Brucardes 

603/2017 107 04:29:50 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 9 de març de 2017 

(exp. 212/2017) 
 
 
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 (11) 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
 
  

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i la regidoria de 
Serveis Econòmics des de la darrera sessió plenària. (exp. 26/2017) 

 

2017-0225 28/02/2017 1272/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
finalitzar les obres d’habitatge  unifamiliar 
entre mitgeres  

2017-0226 28/02/2017 1210/2015 
Acatament de sentència núm.  603 (recurs 
303/2011 TSJCat)  

2017-0227 28/02/2017 319/2016 
Declaració de caducitat i arxivament del 
procediment núm. 319/2016  

2017-0228 28/02/2017 106/2017 
Aportacions de l’ajuntament al Pla de 
pensions de promoció conjunta per a 
l’Administració Local de Catalunya 

2017-0229 28/02/2017 1720/2016 Designació de tutor de pràctiques.  

2017-0230 28/02/2017 1252/2016 
Ampliació de jornada laboral a una 
funcionària interina 

2017-0231 28/02/2017 39/2017 

Instrucció sobre informació respecte a 
l'obligació de relacionar-se amb mitjans 
electrònics amb l'ajuntament i sobre 
atorgament de representació apud  acta  

2017-0232 01/03/2017 260/2017 Redistribució de funcions de personal  
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2017-0233 02/03/2017 70/2016 

Autorització d’accés a antecedents 
documentals en relació a les actuacions 
d’investigació núm.  111-10122014-076 
desenvolupades per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya 

2017-0234 02/03/2017 147/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reforma cuina i bany  

2017-0235 02/03/2017 592/2016 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa al 
Col·lectiu de Recerca Històrica, exercici 
2016.  

2017-0236 02/03/2017 284/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 6 de març de 
2017  

2017-0237 02/03/2017 39/2017 
Instrucció sobre recepció de notificacions 
electròniques adreçades a l'Ajuntament  

2017-0238 02/03/2017 13/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
pavimentar garatge i arrebossar paret 
interior  

2017-0239 02/03/2017 95/2017 

Creació del model de document 
administratiu “sol·licitud de targeta de 
recàrrega de vehicles elèctrics”, adaptats a 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

2017-0240 02/03/2017 338/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Portaveus pel dia 7 de març de 
2017  

2017-0241 02/03/2017 1210/2015 
Abonament de costes processals en recurs 
de cassació 89/2016  

2017-0242 02/03/2017 1674/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
modificar porta d’accés a parcel.la en 
habitatge unifamiliar aïllat  

2017-0243 02/03/2017 152/2017 
Renúncia a la plaça d’agent de la Policia 
Local 

2017-0244 02/03/2017 308/2017 
Aprovació d’assistència a cursos diversos 
per part de personal divers  

2017-0245 02/03/2017 15/2017 
Autorització d’accés a antecedents 
documentals (expedients 1703/2016 i 
1711/2016 - sol·licitud: E/000839-2017)  

2017-0246 02/03/2017 252/2015 

Aprovació de factures 2017-1 i 2017-2 del 
contracte dels serveis per a la redacció del 
projecte de reparació del cobert de la 
Màquina de Batre, la direcció d’obra, 
programa i seguiment de control de qualitat, 
i la coordinació de seguretat i salut de les 
obres compreses als respectius projectes 
de reparació i d’impermeabilització del 
cobert de la màquina de batre 
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2017-0247 02/03/2017 246/2017 
Aprovació de fraccionament de deute 
tributari  

2017-0248 02/03/2017 288/2017 

Aprovació de les liquidacions de la Taxa per 
l’ocupació via pública, en l’àmbit del mercat 
municipal no sedentari (mercat setmanal) 
corresponen al 1er trimestre de 2017 

2017-0249 02/03/2017 319/2017 
Aprovació liquidacions de la taxa per 
renovació anual llicencies d’ auto-taxi . 
Exercici 2017 

2017-0250 03/03/2017 310/2017 
Modificació del pressupost municipal núm.  
6/2017 d’incorporació parcial de romanents  
de crèdit 

2017-0251 03/03/2017 337/2017 

Modificació del pressupost municipal núm. 
8/2017 – Incorporació parcial de romanents 
de crèdit i generació de crèdits per 
ingressos  

2017-0252 03/03/2017 336/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 336/2017 de 
RELACIÓ DE FACTURES, número de 
relació O/2017/19  

2017-0253 03/03/2017 685/2016 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagaments de subvencions en matèria 
d’esports (Sant Fruitós Escola de futbol) 

2017-0254 03/03/2017 341/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta Local de Seguretat a celebrar el 
proper dia 6 d'abril de 2017  

2017-0255 06/03/2017 884/2015 

Modificació setzena de les mesures 
organitzatives integrants del cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 
(competències alcalde)  

2017-0256 06/03/2017 266/2017 

Incoació d’expedient núm. 266/2017, amb 
incorporació de la documentació de 
l’expedient 319/2016, i presa de mesures 
cautelars  

2017-0257 06/03/2017 917/2016 
Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat comerç al 
detall d’articles de decoració  

2017-0258 06/03/2017 212/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària del ple 
de l'ajuntament pel dia 9 de març de 2017  

2017-0259 08/03/2017 1166/2016 
Aprovació del padró del preu públic dels 
usuaris de la llar d’infants Les Oliveres, 
corresponent al mes de MARÇ 2017 

2017-0260 08/03/2017 1719/2016 
Aprovació del padró del preu públic dels 
usuaris del servei de Teleassistència, març 
2017 

2017-0261 08/03/2017 625/2015 
Creació del model de document 
administratiu “acta d’inspecció d’activitats” 
per triplicat.  
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2017-0262 08/03/2017 501/2016 

Proposta d'imposició d'una penalitat a 
l’empresa contractista per l’execució de les 
obres contingudes en el “Projecte 
d'enderroc d'una vivenda unifamiliar en 
testera al C. Padró, núm. 12”. 

2017-0263 08/03/2017 836/2016 

Aprovació de la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos, composició del 
Tribunal Qualificador i data per les proves 
per la provisió de dues places 
d’administratives incloses a l’oferta pública 
d’ocupació 2014 i 2016 per promoció 
interna 

2017-0264 09/03/2017 143/2017 
Denegació de la sol·licitud d'inscripció com 
a veí al Padró Municipal d'Habitants 1 

2017-0265 09/03/2017 1154/2016 
Resolució del procediment de baixa d’ofici 
en el Padró municipal d’habitants per 
inscripció indeguda  

2017-0266 09/03/2017 144/2017 
Denegació de la sol·licitud d'inscripció com 
a veïna al Padró Municipal d'Habitants 2 

2017-0267 09/03/2017 141/2017 
Denegació de la sol·licitud d’inscripció com 
a veïna al Padró Municipal d’Habitants  

2017-0268 09/03/2017 351/2017 
Resposta a petició de retirada d'una 
pregunta de l'ordre del dia del ple municipal 
de 9 de març de 2017  

2017-0269 09/03/2017 685/2016 
Aprovació de la  justificació i ordnació de 
pagament de subvencions en matèria 
d’esports 2016 (FC Fruitosenc)  

2017-0270 09/03/2017 357/2017 
Convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 
9 de març de 2017  

2017-0271 09/03/2017 252/2015 

Aprovació de factura 2017-4 del contracte 
dels serveis per a la redacció del projecte 
de reparació del cobert de la Màquina de 
Batre, la direcció d’obra, programa i 
seguiment de control de qualitat, i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres 
compreses als respectius projectes de 
reparació i d’impermeabilització del cobert 
de la màquina de batre 

2017-0272 09/03/2017 355/2017 
Resolució per sobreseïment d'un expedient 
sancionador en matèria de trànsit.  

2017-0273 09/03/2017 75/2017 

Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponent als 
lloguers que ocupen diferents serveis 
municipals dels mesos de MARÇ/2017  

                                                        
1 Aquest decret s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret” 

2 Aquest decret s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret” 
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2017-0274 09/03/2017 340/2017 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa de l’Alcalde i del 
Tresorer municipal dels mesos de GENER i 
FEBRER del 2017, i el reconeixement de 
les obligacions resultants.  

2017-0275 10/03/2017 1281/2016 
Aprovació del padró del curs Informàtica 
ACTIC intermedi (2n. Trim), curs 2016-
2017.  

2017-0276 10/03/2017 501/2016 

Aprovació dels treballs addicionals 
acceptats corresponents a l’execució de les 
obres contingudes en el “Projecte 
d’enderroc d’una vivenda unifamiliar en 
testera al C. Padró, núm.12”  

2017-0277 10/03/2017 1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació i 
l’assignació mensual als grups municipals 
FEBRER/2017  

2017-0278 10/03/2017 395/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 395/2017 de 
RELACIÓ DE FACTURES, número de 
relació O/2017/24  

2017-0279 10/03/2017 358/2017 

Assabentat del Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2016 
mitjançant conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona 

2017-0280 10/03/2017 330/2017 
Inadmissió de sol.licitud d’inici d’expedient 
d’expropiació 

2017-0281 10/03/2017 359/2017 
Reconeixement de trienni a una 
treballadora  

2017-0282 10/03/2017 360/2017 Reconeixement de trienni a un treballador 

2017-0283 13/03/2017 300/2017 
Atorgament del permís per targeta d'armes 
de categoria 4  

2017-0284 13/03/2017 1137/2016 

Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
contingudes en el Projecte executiu de les 
obres contingudes en el document tècnic 
anomenat “arranjament puntual de calçades 
de diferents carrers de Pineda”. 

2017-0285 13/03/2017 349/2017 

Devolució aval bancari dipositat per Rallob 
SL per garantir les obligacions derivades de 
les despeses d’Urbanització que li 
corresponguin derivades del projecte 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació 16a 
La Serreta 
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2017-0286 13/03/2017 387/2015 

Devolució aval bancari dipositat per 
Agropecuaria Catalana SCCL per garantir 
les obligacions derivades de les despeses 
d’Urbanització que li corresponguin 
derivades del projecte d’urbanització de la 
Unitat d’Actuació 16a La Serreta 

2017-0287 13/03/2017 1573/2016 
Aprovació de l’ampliació del Pla de 
desplegament de fibra òptica i atorgament 
de modificació de llicència urbanística  

2017-0288 13/03/2017 1455/2016 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental municipal 
d’emmagatzematge i distribució de peces 
de goma.  

2017-0289 13/03/2017 884/2015 

Modificació dissetena de les mesures 
organitzatives integrants del cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 
(competències alcalde)  

2017-0290 13/03/2017 1485/2016 

Subscripció de rebut acceptant 
indemnització proposada per companyia 
asseguradora (danys al camp de futbol de 
Torroella)  

2017-0291 14/03/2017 328/2017 
Gratificacions per serveis extraordinaris i 
hores extres mes Febrer (nòmina Març).  

2017-0292 14/03/2017 283/2017 
Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de Trànsit  

2017-0293 14/03/2017 410/2017 

Sol·licitud, al Consell Comarcal del 
Barcelonès, autorització per a que 
l’Interventor municipal presti els seus 
serveis a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages fins a data 
31-03-2017. 

2017-0294 14/03/2017 21/2017 
Aprovació de la llista d’admesos i exclosos 
provisional, designació de membres de 
tribunal i dates de les proves. 

2017-0295 14/03/2017 1392/2016 Superació del període de prova  

2017-0296 15/03/2017 1280/2016 
Aprovació del padró del Curs d’anglès 2n. 
Trimestre. Escola d’adults curs 2016-2017. 

2017-0297 15/03/2017 181/2017 
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per 
la prestació del servei d’atenció domiciliària 
( S.A.D) / febrer 2017. 

2017-0298 16/03/2017 25/2017 

Sol·licitud de documentació relativa a la 
tramitació municipal desenvolupada en 
relació a les actuacions d’investigació 
número 111-10122014-076 
desenvolupades per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya i actualització de la informació 
respecte a les dades incorporades en 
suport cd. 
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2017-0299 16/03/2017 399/2017 
Adhesió a la campanya “L’Hora del 
Planeta”.  

2017-0300 16/03/2017 37/2012 
Prendre coneixement del cessament 
d’activitat de magatzem de fustes per a 
mobles.  

2017-0301 16/03/2017 265/2017 

Incoació d’expedient núm. 265/2017, amb 
incorporació de la documentació de 
l’expedient 319/2016, i presa de mesures 
cautelars  

2017-0302 16/03/2017 836/2015 
Convocatòria del Consell Assessor 
Urbanístic pel dia 23 març 2017.  

2017-0303 16/03/2017 1728/2016 
Atorgament de llicència d’obres majors per 
a reformar local i enderroc parcial d’una 
edificació 

2017-0304 16/03/2017 248/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a tapar 
forats d’una paret  

2017-0305 16/03/2017 390/2017 
Inadmissió de sol.licitud conforme la 
legislació de contractes del sector públic 

2017-0306 16/03/2017 1163/2015 
Convocatòria de la comissió per la redacció 
del "Pla de l'espai verd urbà" pel dia 30 de 
març de 2017 

2017-0307 16/03/2017 130/2017 
Comunicació de dades del padró municipal 
d'habitants sol·licitada per Llar d'infants Les 
Oliveres  

2017-0308 16/03/2017 252/2015 

Aprovació de factura 2017-5 del contracte 
dels serveis per a la redacció del projecte 
de reparació del cobert de la Màquina de 
Batre, la direcció d’obra, programa i 
seguiment de control de qualitat, i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres 
compreses als respectius projectes de 
reparació i d’impermeabilització del cobert 
de la màquina de batre 

2017-0309 16/03/2017 405/2017 

Modificació del pressupost municipal núm. 
10/2017 – Incorporació parcial de 
romanents de crèdit i generació de crèdits 
per ingressos  

2017-0310 16/03/2017 1362/2015 

Aprovació de la factura corresponent a la 
redacció de documents per a la modificació 
puntual de planejament, i dels seus 
projectes de reparcel·lació i d’urbanització 
dels dos sectors que formen el polígon 
industrial de Santa Anna .  

2017-0311 16/03/2017 404/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 20 de març 
de 2017  

2017-0312 20/03/2017 400/2017 
Declarar transcorregut el període 
d’autorització de la modificació horària 
d’una treballadora  
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2017-0313 20/03/2017 1343/2016 

Ordre d’execució de restauració de la 
realitat física alterada i de l’ordre jurídic 
vulnerat i manteniment de la suspensió 
d’usos i obres.  

2017-0314 20/03/2017 1348/2016 

Instal·lació de terrassa per establiment de 
restauració TAVERNA DEL MIG durant el 
mes de febrer de la temporada baixa 
2016/2017.  

2017-0315 20/03/2017 1348/2016 

Instal·lació de terrassa per establiment de 
restauració TAVERNA DE MIG durant el 
mes de gener de la temporada baixa 
2016/2017.  

2017-0316 20/03/2017 150/2017 

Aprovació de la llista provisional d’admesos 
i exclosos, composició del tribunal i dates 
procés selectiu mitjançant concurs-oposició, 
per una plaça i lloc de treball d’encarregat 
de manteniment i edificis municipals per 
jubilació parcial del seu titular.  

2017-0317 20/03/2017 1551/2016 
Superació del període de prova d’un 
funcionari interí com a tècnic auxiliar de 
joventut  

2017-0318 20/03/2017 112/2017 

Declaració com a béns obsolets no 
utilitzables i proposta d’actualització de 
l’inventari (baixa de béns mobles: material 
informàtic i de telecomunicacions obsolet) 

2017-0319 20/03/2017 542/2016 
Sobre la sol·licitud de bonificació de 
l’Impost sobre béns immobles per família 
monoparental 2017.  

2017-0320 21/03/2017 1677/2016 
Aprovació del projecte de numeració en 
l’àmbit del c. Barcelona cantonada amb c. 
Padró, nucli 

2017-0321 21/03/2017 427/2017 
Designació d'usuaris referents de la seu 
electrònica del Síndic de Greuges  

2017-0322 21/03/2017 264/2017 

Aprovació de la llista provisional d’admesos 
i exclosos, composició del tribunal, data 
prova del procés selectiu per la cobertura 
mitjançant oposició lliure, d’un/a 
interventor/a ínterí/na, per procediment 
d’urgència. 

2017-0323 21/03/2017 577/2016 
Ordre d’execució subsidiària: selecció de 
contractista i requeriment de dipòsit previ  

2017-0324 23/03/2017 353/2017 
Aprovació de la despesa i celebració de la 
Calçotada Jove 2017  

2017-0325 23/03/2017 1614/2016 
Estimació de les al·legacions presentades, i 
sobreseïment i arxivament del procediment  

2017-0326 23/03/2017 431/2017 

Deixar sense efectes l’acord de la Junta de 
Govern Local (num. De Junta 8/2012), de 
data 16.4.12, en relació a una modificació 
d’horari d’una funcionària  
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2017-0327 23/03/2017 432/2017 

Deixar sense efectes l’acord de la Junta de 
Govern Local (num. de Junta 16/2008), de 
data 16.4.12, en relació a una modificació 
d’horari d’una funcionària 

2017-0328 23/03/2017 288/2016 

Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
contingudes en el projecte per la reparació 
del Cobert de la Màquina de Batre a Sant 
Fruitós de Bages- fase 2”  

2017-0329 23/03/2017 252/2015 

Denegació de devolució de garantia 
definitiva corresponent al contracte de 
serveis per a la redacció del projecte 
anomenat “projecte executiu de rehabilitació 
del cobert de la màquina de Batre a Sant 
Fruitós de Bages” 

2017-0330 23/03/2017 361/2017 
Trasllat d'un vehicle, a un centre autoritzat 
com a residu sòlid.  

2017-0331 23/03/2017 1209/2016 
Finalització del nomenament interí d’una 
agent de la policia local per reincorporació 
de la titular.  

2017-0332 23/03/2017 282/2017 

Ocupació de la via pública (instal·lació de 
terrassa per establiment de restauració 
BAR LOLI, temporada baixa 2016/2017 
(març i abril) i temporada alta 2017)  

2017-0333 23/03/2017 396/2016 
Acatament de sentència en el recurs 
contenciós administratiu núm.  82/2016 JCA 
7  

2017-0334 23/03/2017 286/2016 

Nomenament d’un comitè d’experts per la 
valoració de l’oferta (criteris que depenen 
d’un judici de valor) del contracte per a la 
selecció d’un únic concessionari per a 
diversos títols vinculats a les competències 
municipals en matèria de serveis funeraris. 

2017-0335 23/03/2017 064/2008 

Prendre coneixement del compliment dels 
condicionants de l’acord de la Junta de 
Govern Local en la sessió de data 5 de 
febrer del 2010 de l’activitat de taller de 
fusteria.  

2017-0336 23/03/2017 1189/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en el document 
tècnic “Construcció d’un parc infantil, i 
actuacions de millora de pavimentació i 
jardineria de diferents parcs infantils 
existents”. 

2017-0337 23/03/2017 1702/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres pels treballs inclosos en la 
memòria tècnica “actuacions de reparacions 
de diferents parcs infantils existents”. 

2017-0338 23/03/2017 422/2017 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació  
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2017-0339 27/03/2017 500/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 395/2017 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2017/35 i O/2017/36  

2017-0340 27/03/2017 288/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 5 i 
liquidació (última) i factura, 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”  

2017-0341 27/03/2017 288/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 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”  

2017-0342 27/03/2017 288/2016 

Aprovació de la factura 170064, 
corresponent a les obres complementàries 
al contracte de les obres del “Projecte 
executiu de rehabilitació del cobert de la 
màquina de batre a Sant Fruitós de Bages – 
Fase 2”  

2017-0343 27/03/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 1-032017, 
corresponents als serveis d’ inspecció i 
control de les prestacions de servei de 
manteniment integral  

2017-0344 27/03/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 17024, 
corresponents als serveis direcció 
facultativa i coordinació de seguretat i salut 
en fase d’execució del subministrament de 
tecnologia per la millora energètica de 
l’enllumenat públic i semàfors  

2017-0345 27/03/2017 753/2016 

Aprovació de la factura 18/17 corresponent 
a la coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució de l’obra ordinària per 
l’adequació de l’espai públic al cotant del 
cobert de la màquina de batre  

2017-0346 27/03/2017 1137/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm.2 i la 
factura número 917002 corresponent de les 
obres contingudes en la memòria valorada 
“ARRANJAMENT PUNTUAL DE 
CALÇADES DE DIFERENTS CARRERS 
DE PINEDA”  

2017-0347 27/03/2017 434/2017 
Aprovació del  fraccionament d’una 
liquidació tributària (rebuts llar d’infants )  

2017-0348 27/03/2017 1052/2016 
Aprovació del  fraccionament d’una 
liquidació tributària (activitat Ioga 
2016/2017)  
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2017-0349 27/03/2017 402/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres per la realització d’un despatx a la 
planta primera de l’edifici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 

2017-0350 27/03/2017 268/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reforma d’habitatge unifamiliar aïllat   

2017-0351 27/03/2017 109/2017 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació (parcel•la D4, El Grau)  

2017-0352 28/03/2017 542/2016 
Sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre 
béns immobles per família monoparental 
2017.  

2017-0353 28/03/2017 1188/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
única, i la seva factura, corresponents a les 
obres contemplades en la millores d’ 
accessos, instal·lació de “Workout” i 
actualització de pista esportiva a Torroella 
de Baix, i instal·lació de “Workout” a la zona 
del Bosquet” 

2017-0354 28/03/2017 1114/2016 

Aprovació de la factura 017-17 
corresponent a les obres contingudes en la 
memòria valorada “Condicionament d’una 
pista de bàsquet (a la zona del CEIP Pla del 
Puig)” 

2017-0355 28/03/2017 499/2017 
Aprovació de la despesa de la nòmina del 
mes de març 2017  

2017-0356 29/03/2017 282/2017 

Instal·lació de terrassa per establiment de 
restauració al bar l’últim de la Fila durant la 
temporada baixa 2016/ 2017 ( març, abril ) , 
temporada alta 2017 i novembre 2017.  

2017-0357 29/03/2017 458/2016 

Esmena d’errors materials en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2016-0680, de 8 de juny de 
2016, sobre l’atorgament de llicència de 
divisió horitzontal de l’immoble del c. de la 
Pesca, 6  

2017-0358 29/03/2017 78/2017 

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  

2017-0359 29/03/2017 1530/2016 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental municipal de l’activitat de 
taller de fabricació de tancaments pels 
sectors de l’automoció, nàutic i ferroviari.  
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2017-0360 29/03/2017 1012/2015 

Nomenament com a gestora del l’expedient 
del projecte de reparcel·lació de la UA5 
Jardí de La Sagrera a la funcionària Roser 
Escalé i Riera 

2017-0361 29/03/2017 222/2014 

Suspensió de l’atorgament d’accés per a 
consulta i obtenció de còpies dels 
expedients relatius a les llicències d’obres 
de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages  

2017-0362 29/03/2017 301/2017 
Atorgar permís per targeta d'arma de 
categoria 4  

2017-0363 29/03/2017 75/2017 

Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponent als 
lloguers que ocupen diferents serveis 
municipals dels mesos de ABRIL/2017  

2017-0364 30/03/2017 459/2016 

Exposició pública i sol·licitud d’informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, com a tràmits previs a 
l’atorgament de llicència de canvi d’ús  

2017-0365 30/03/2017 800/2016 

Desistiment de sol·licitud de llicència 
d’obres per inactivitat de la interessada, 
liquidació de taxa i arxivament de 
l’expedient (Mas Reig)  

2017-0366 30/03/2017 479/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 3 d'abril de 
2017  

2017-0367 30/03/2017 304/2014 
Resposta sobre l'accés a la informació 
pública consistent en un conjunt de dades 
estadístiques relatives a l’actuació policial  

2017-0368 30/03/2017 1611/2016 

Aprovació certificació d’obra núm. 2 i última 
i la seva factura, l’execució 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”  

2017-0369 30/03/2017 975/2016 

Aprovació certificació d’obra. 1 i la seva 
factura, corresponent a les obres 
emergència treballs compresos “Projecte 
d’enderroc parcial del volum nord-oest i 
actuacions a realitzar en l’edifici anomenat 
“Can Xamal”  

2017-0370 30/03/2017 267/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a obrir 
una cala en vorera per a reparació de fuita  

2017-0371 30/03/2017 542/2017 
Acumulació de les funcions d'Intervenció i 
Tresoreria  

2017-0372 30/03/2017 1536/2016 
Finalització de l’adscripció en comissió de 
serveis d’un agent de policia provinent de 
l'Ajuntament d'Argentona  
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2017-0373 30/03/2017 1719/2016 
Aprovació del padró d’usuaris pel 
cobrament del servei de teleassistència, 
mes d'abril 2017.  

2017-0374 31/03/2017 194/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
instal.lar elevador en edifici bifamiliar  

2017-0375 31/03/2017 506/2017 
Autorització d’assistència a cursos i 
jornades per part de personal divers  

2017-0376 31/03/2017 509/2017 
Reconeixement d’antiguitat a una 
treballadora 

2017-0377 31/03/2017 1473/2016 

Suspensió de l’atorgament d’accés per a 
consulta i obtenció de còpies dels 
expedients relatius a les llicències d’obres 
de diverses finques del c. Puigmal (P.I. Sant 
Isidre)  

2017-0378 31/03/2017 510/2017 
Compactació de lactància d’una funcionària 
per conciliació de la vida familiar (filla menor 
de 3 anys) 

2017-0379 31/03/2017 546/2017 
Finalització de la relació funcionarial com a 
Interventor municipal  

2017-0380 31/03/2017 533/2017 

Acceptació de bases i participació en la 
convocatòria de l’Institut Català d’Energia 
per la concessió de subvencions per a la 
instal·lació d’infraestructures de recàrrega 
per al vehicles elèctric en el marc del Pla 
d’Acció per la desplegament 
d’infraestructures de recàrrega per als 
vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 
2016-2019) 

2017-0381 31/03/2017 354/2017 
Incoació d’expedients sancionadors de les 
remeses de la Diputació en matèria de 
trànsit  

2017-0382 31/03/2017 521/2017 

Aprovació del Conveni per a la cessió d'ús 
de la mascota  de Sant Fruitós Ciutat del 
Bàsquet 2016 a la Colla de Geganters i 
Grallers.  

2017-0383 31/03/2017 520/2017 

Modificació del pressupost 11/2017 
mitjançant incorporació de romanents, 
generació de crèdits per ingressos i 
transferències de crèdit dintre el mateix 
grup de funció i del capítol 1 de personal 
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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: 
20 de febrer (ordinària), 6 de març (ordinària), 9 de març (extraordinària i 
urgent) i 20 de març (ordinària) de 2017 (exp. 208/2017, 284/2017, 357/2017 
I 404/2017) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

4. Informació de les regidories  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
MOCIONS I PROPOSTES  

 
5. Moció que resenten els grups municipals PSC i Gent fent Poble sobre la 

millora del finançament de les escoles bressol (exp. 508/2017) 
 
Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu 
art. 198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic 
ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com 
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estableix la llei, mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava 
amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del 
curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució.  
 
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer 
(el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats 
a les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides 
previstes pels anys 2012 i 2014,  en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 
milions més en el 2014 i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a 
les concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels 
recursos econòmics que havien de rebre. 
 
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant 
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ 
Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula). 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.  
 
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a 
l'educació 0-3. 
 
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants 
d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat. 
 
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 
Atès que des dels Grups Municipals Socialista i Gent fent Poble reivindiquem que 
l'educació és l'element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, 
ciutat o país, i que la inversió en l'escola pública és la millor garantia per mantenir una 
societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que 
ha de ser prioritat del Govern l'educació pública en general i la de la petita infància en 
particular i proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages els acords 
següents: 
 
1.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de 
corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys 
en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui el 
compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la 
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 
 
2.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi. 
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3.-  Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 
 

6. Moció que presenten els grups municipals Gent fent Poble, PSC i CIU en 
suport a l’activitat minera dels municipis del Bages (exp. 560/2017) 

 
La mineria d’interior dedicada a la extracció i processat de sals potàssiques per la seva 
posterior comercialització , que es desenvolupa a la Comarca del Bages des de fa més 
de cent anys, i amb presència importantíssima a quatre dels seus municipis: 
Balsareny, Cardona, Sallent i Súria, i per descomptat amb una forta influència sobre la 
resta del Bages i fins i tot el Berguedà, vol fer conèixer el valor i la importància de la 
activitat laboral. 
 
Una activitat però, que ara per ara no està del tot assegurada a Sallent i Balsareny, en 
mig d’un procés de transició convingut entre les parts, ordenat i sense problemàtiques 
cap a l’explotació del jaciment de la mina Cabanasses, a la població de Súria. 
 
Arran d’un contenciós promogut per una Associació de Veïns de Sallent i una 
plataforma cívica contra el POUM 2010 de Sallent, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va donar raó a la part denunciant, tal vegada que a posterior la Direcció 
General d’Urbanisme va autoritzar l’abocament de residus salins en el dipòsit salí del 
Cogulló fins a 30 de juny de 2017, o bé fins la cota 538 metres sobre el nivell de mar. 
Uns residus salins que es preveu que no tinguin sortida a 1 de juliol de 2017 i que 
aturaran els processos productius de la mina Vilafruns (Balsareny) i de la planta de 
processament de Sallent, molt abans del esmentat trasllat ordenat i no traumàtic de les 
plantilles, amb els centenars de treballadors i dotzenes d’empreses que donen servei a 
Iberpotash SA i vida als municipis. 
 
Els esmentats residus salins són part natural de les vetes minerals de les mines i no hi 
ha potassa sense sal.  
 
Som davant d’un recurs miner amb perfil propi i oportunitat de negoci i 
desenvolupament per a Sallent i altres indrets. No han sigut ni seran poques les 
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inversions als centres miners i a la comarca per extensió, tant a nivell privat com a 
públic, escampant-se infraestructures de primer ordre que excediran la activitat minera 
pel bé multisectorial del territori. Un efecte catalitzador que sens dubte ajudarà al 
Bages a posicionar-se en el lloc privilegiat que li correspon en el conjunt de l’economia 
catalana, per història i pel deure que tenim amb les generacions futures. 
 
S’estan portant a terme mesures que fins fa uns anys eren impensables, on s’apliquen 
les darreres tecnologies en control d’aigües que poden arribar a possibilitar la 
recuperació de fonts salinitzades en etapes de gestió anteriors a la d’ICL. Un conjunt 
d’inversions i mesures que garanteixen el manteniment òptim dels dipòsits salins amb 
l’objectiu inequívoc de protegir el nostre privilegiat entorn natural, assegurant la atenció 
dels mateixos dipòsits més enllà de dates que posen en perill la continuïtat de 
l’activitat, sobretot el centre de Sallent. 
 
Per a mostra, el dipòsit salí del Fustaret, a Súria, amb una acurada gestió tècnica i 
legal del dipòsit salí que afegit a les inversions que han vingut de la mà del gegantí Pla 
Phoenix, garantiran una llarga i sostenible activitat laboral de la conca potàssica, 
centrada a la vila de Súria. Només cal passar-se per Súria per veure l’abast d’un 
projecte fent-se realitat mes a mes. 
 
És en aquest sentit, en vistes d’ordenar els espais vinculats a l’activitat minera del 
Bages, que la Generalitat de Catalunya va desenvolupar un Pla Director Urbanístic de 
l’activitat Minera al Bages, com eina supramunicipal competent que ha de determinar 
la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la nostra activitat. Documentant el 
PDUAM en la fase actual un seguit de mesures per un període transitori més enllà del 
1 de juliol de 2017 i que honestament semblen un bon punt de partida per trobar 
solucions factibles al problema. 
 
El Comitè de l’Empresa ICL Sallent/Iberpotash S.A necessita saber com es seguirà 
gestionant el material resultant de processar la potassa que es traurà de la mina de 
Vilafruns un cop arribi la data d’acompliment de la sentència: 30 de juny de 2017. 
Incògnites encara sense aclarir i de vital importància. 
 
El Comitè reclama solucions efectives i de caire immediat, capaces de donar 
continuïtat a la seva feina més enllà del moment actual, desenvolupada de manera 
sostenible i amb un compromís ferm amb la restauració dels dipòsits salins, garantint 
no tant sols els llocs de treballs actuals sinó alhora es creïn noves ocupacions 
relacionades amb el sector i productes. Solucions que han de ser l’eina que ha de 
permetre la transició cap al centre de Súria de manera ordenada i no gens traumàtica. 
Per tot l’exposat anteriorment es proposen els següents  
 
ACORDS: 
Primer.- Donar suport al Comitè de l’Empresa ICL Sallent/Iberpotash S.A, als 
treballdors i a tot el sector miner de la comarca i a les empreses que en depenen.  
 
Segon.- Donar suport per la continuïtat del llocs de treball de l’activitat minera al 
Bages, a través d’una solució global i de futur de la mineria de la nostra comarca. 
 
Tercer.- Traslladar el contingut de la moció al Comitè de l’Empresa ICL Sallent i Súria 
de Iberpotash S.A, a la presidència del Consell Comarcal del Bages, a la Delegada del 



 
 

 

 

Pàgina 22 de 109 
 

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.ca 

Govern de la Catalunya Central i als ajuntaments dels municipis de Súria, Sallent, 
Balsareny i Cardona.  
 
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, 2 PSC, 4 CIU ) 
                                          En contra : -  
                                   Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 
 

7. Moció que presenta el grup municipal CIU en relació a la sentència del 
Tribunal Constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (exp. 574/2017) 

 
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, 
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.  
 
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.  
 
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta 
llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa 
declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi 
de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment 
es coneix com a impost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la 
Sentència de referència.  
 
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en 
relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a 
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no 
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.  
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El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposa al ple de la 
corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei 
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor 
del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes 
establerts a l’esmentada Sentència del TC. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas 
que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la 
devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys 
el valor dels quals no havia experimentat cap increment.  
 
TERCER.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la 
gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa 
Urbana.  
 
QUART- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al 
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes 
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la 
FEMP.  
 
Sant Fruitós de Bages, 12 d’abril de 2017. 
 
 
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 (13) 
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8. Moció que presenta el grup municipal CIU: La justícia no és política (exp. 
575/2017) 

 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del 
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones 
vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la 
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, 
va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau.  
 
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol l’ha 
judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant 
la justícia els nostres 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.  
 
El passat dia 6 de febrer, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau es van haver 
d’asseure al banc dels acusats per posar les urnes el 9N del 2014. El Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons la 
qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les 
sentències es fonamenten en dos anys d’inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, 
un any i nou mesos i multa de cent euros diaris per a Joana Ortega i un any i sis 
mesos i cent euros diaris per a Irene Rigau.  
 
Francesc Homs va ser jutjat pel Tribunal Suprem el passat 27 de febrer. Homs davant 
el jutge va declarar que ell “ho tornaria a fer” davant la pregunta del fiscal de si hagués 
actuat igual després de conèixer l’anul·lació de la consulta que va decretar el Tribunal 
Constitucional. El 22 de març es va conèixer la sentència que inhabilita Homs durant 
un any i un més i una multa de trenta mil euros, per delicte de desobediència greu i ha 
quedat absolt del delicte de prevaricació administrativa, del que l'acusava el fiscal.  
 
Atès que a diferència d’altres estats, l’Estat espanyol ha vetat constantment aquest 
dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha 
comportat diverses conseqüències, com la inhabilitació de polítics catalans.  
 
Atès que les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret per part 
de tot Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien 
demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors democràtics són compromisos 
indefugibles pels seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen 
quan consideren que en algun Estat no són respectats.  
 
Per tot això el grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, integrat 
per membres del Partit Demòcrata proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS  
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PRIMER. Rebutjar políticament les sentències que inhabiliten Mas, Ortega, Rigau i 
Homs.  
 
SEGON. Donar suport al Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant 
del poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions 
europees corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.  
 
TERCER. Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel 
Referèndum.  
 
QUART. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis per la Independència.  

 
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 ) 

 

 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   

 
9. Modificació del reglament orgànic municipal per incorporació de 

l’obligació dels regidors per relacionar-se electrònicament amb 
l’administració – aprovació inicial (exp. 303/2017) 

 
Primer. L’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
preveu que: 
 

“Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de 
relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats 
procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la 
seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius 
quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics 
necessaris.” 

 
Segon. El Reglament Orgànic Municipal regula a l’article 62 els deures corresponents 
als grups municipals i a l’article 66 els deures corresponents als regidors. 
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Tercer. En el marc del procés d’adaptació a les previsions contingudes a la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics es va 
aprovar pel Ple en sessió celebrat el 9 de maig de 2012 la modificació d’aquest 
reglament respecte als articles 10, 37, 52, 55, 61, 64, 64 i 66 i la disposició addicional 
per incloure el sistema de “notificació electrònica a les convocatòries dels òrgans 
col·legiats com un pas més en el procés de millora i agilització de la gestió mitjançant 
la utilització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies”, havent-se 
procedit a la implantació d’aquest sistema a les notificacions i comunicacions 
adreçades als membres de la corporació a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
modificació. 
 
Quart. L’actual llei procedimental diferencia entre identificació i signatura electrònica al 
seu article 11: 
 

1. Amb caràcter general, per efectuar qualsevol actuació de les que preveu el 
procediment administratiu, n’hi ha prou que els interessats acreditin prèviament 
la seva identitat a través de qualsevol dels mitjans d’identificació que disposa 
aquesta Llei. 
 
2. Les administracions públiques només requereixen als interessats l’ús 
obligatori de signatura per: 
 

a) Formular sol·licituds. 
b) Presentar declaracions responsables o comunicacions. 
c) Interposar recursos. 
d) Desistir d’accions. 
e) Renunciar a drets. 

 
Cinquè. La finalitat de la present modificació es focalitza en una doble vessant: 
 

- Acte de presentació: La presentació de documentació es realitzarà per mitjans 
electrònics habilitats per l’Ajuntament (essent suficient la identificació 
electrònica de la persona que presenta la documentació) (apartat 1 de l’article 
11). 

- Documentació a presentar: Els documents que es presenti mitjançant els quals 
es formuli la pretensió que vulgui posar de manifest el grup municipal o el 
regidor o regidors hauran de ser electrònics (arxius electrònics) que, quan així 
ho estableixi la normativa vigent, hagin de figurar signats (apartat 2 de l’article 
11). 

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 62 del Reglament Orgànic 
Municipal, de forma que passa a quedar redactat com segueix:  
 

«Art. 62.- Deures 
 
Els Grups Polítics Municipals hauran de respectar en la seva actuació 
municipal el que es preveu en aquest Reglament i en la legislació local de 
directa aplicació i, en tot cas, el principi de bona fe, havent d’observar la 
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deguda cortesia i respectar les normes de funcionament dels diferents òrgans 
de la Corporació que s’estableixen en aquest Reglament. 
 
Les comunicacions realitzades com a grup municipal adreçades a l’Ajuntament 
es presentaran per mitjans electrònics actuant el portaveu del grup municipal (o 
la persona que actuï com a suplent d’aquest segons la designació efectuada a 
aquest efecte) com a representant del grup i procedint aquest a la formalització 
de la tramesa (identificació) i a la firma de la documentació (signatura) amb el 
seu certificat personal. La firma de la documentació a presentar com a grup 
municipal que hagi de ser subscrita per tots els seus membres requerirà que el 
document incorpori la firma electrònica individual de cada un dels seus 
membres en el mateix document.» 

 
 
SEGON. Aprovar inicialment la modificació de l’article 66 del Reglament Orgànic 
Municipal, de forma que passa a quedar redactat com segueix:  
 

«Art. 66.- Deures 
 
1. Són deures dels Regidors municipals els enumerats a les lleis i altres 

disposicions que siguin d’aplicació, i en especial, els següents : 
 

a) Assistir als Plens municipals i a les reunions dels altres òrgans municipals 
dels quals siguin membres i hagin estat degudament convocats, fins i tot 
per mitjans electrònics, que implica el deure de rebre les corresponents 
convocatòries. 

 
Quan  es  tracti  de  convocatòries  electròniques  aquest  deure  s’entendrà  
complert  amb l’accés al contingut de la comunicació electrònica. 

 
b) Formular la declaració dels seus béns i de les seves activitats privades en 

el corresponent Registre d’Interessos de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
estableixen els articles 75.5 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del 
Règim Local, 163 del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i en aquest mateix 
Reglament. 

 
c) Respectar la confidencialitat de la informació a què tinguin accés per raó del 

seu càrrec. 
 

d) Respectar les normes vigents sobre el règim d’incompatibilitats. 
 

e) Comunicar a l’Alcalde les absències del terme municipal, amb una durada 
superior a 30 dies. 

 
f) Abstenir-se de prendre part en deliberacions, votacions i decisions  en els 

casos que assenyalen les lleis. 
 

g) Fer ús de mitjans electrònics en les comunicacions adreçades a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
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Les comunicacions realitzades com a regidor municipal adreçades a 
l’Ajuntament es presentaran per mitjans electrònics procedint aquest a la 
formalització de la tramesa (identificació) i a la firma de la documentació 
(signatura) amb el seu certificat personal. La firma de la documentació a 
presentar de forma conjunta amb altres regidors (quan no es tracti de 
documentació a presentar com grup municipal) requerirà que el document 
incorpori la firma electrònica individual de cada un dels seus membres en el 
mateix document. 

 
Correspon a cada regidor l’obligació de disposar i custodiar els mitjans 
necessaris per la realització dels actes d’identificació i signatura electrònica, 
amb independència de la disponibilitat en seu de les dependències 
municipals de punts d’accés habilitats (instal·lat al despatx assignat als 
grups municipals) i del lliurament de certificats TCAT vinculats a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages emesos pel Consorci AOC a partir 
de sol·licitud dels serveis municipals. 

 
Respecte al lliurament de certificats electrònics vinculats a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages s’estableix que l’obligació de custodia correspon a 
cada regidor, essent necessària la comunicació de qualsevol incidència a 
l’àrea de secretaria. En cas de no poder fer ús d’aquest certificat o preferir 
l’ús d’una modalitat de certificat diferent, el titular haurà de fer servir altre 
certificat electrònic respecte al qual la sol·licitud i gestió d’instal·lació i 
manteniment li correspondrà de forma exclusiva a cada regidor (a efectes 
informatius es fa constar alguns dels organismes emissors i modalitats de 
certificats per persones físiques: IdCat – Consorci AOC; eDNI – Direcció 
General de Policia; Certificat d’Identitat de Persona Física – CERES 
FNMT...) 

 
2. D’acord amb el que estableix l’article 78.4 de la Llei 7/85 reguladora de les 

Bases de Règim Local, l’Alcalde podrà sancionar amb una multa de fins el 50% 
de la quantitat assignada per assistència a les sessions o l’incompliment 
reiterat de les seves obligacions, d’acord amb el que determina la legislació de 
la Generalitat o, supletòriament, la de l’Estat. La imposició d’aquest tipus de 
sanció es comunicarà a l’interessat i al Ple municipal.» 

 
TERCER. Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 30 dies 
per a la presentació de reclamacions i suggeriments, en els termes institucionals de 
l’article 133 en relació amb els articles 82 i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Als efectes previstos 
a l’apartat tercer de l’article 133 i atesa la naturalesa pròpia del reglament orgànic i la 
delimitació expressa dels destinataris d’aquesta modificació (regidors municipals) 
s’habilitarà l’accés a l’expedient electrònic a tots els regidors municipals durant aquest 
termini a efectes que puguin consultar l’esborrany de proposta de modificació 
incorporada al text refós del reglament que s’adjunta a la present proposta. 
 
QUART. Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període 
d’informació pública, no en sorgeixen al·legacions.  
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CINQUÈ. Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament 
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als 
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de 
modificació a:  
 

- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el període d’un mes 
- Taulell d’Edictes municipal, durant el període d’un mes 
- Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
Així mateix, s’haurà de publicar una ressenya de la publicació de l’esmentada 
modificació d’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
SISÈ. Declarar que:  
 

 Aquest és un acte de 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.  

 
SETÈ. En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, Declarar que:  
 

 Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos.  

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

 
 

 
Annex. Esborrany text refós ROM (incorpora les modificacions proposades pels 
articles 62 i 66) 

 

 

TITOL PRELIMINAR 
Principis generals 
 
Article 1. Fonamentació jurídica. 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, fent ús de les atribucions que li reconeixen 
els articles 5 a), 20 o 69 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, es dota d’aquest Reglament d’Organització Municipal, redactat d’acord 
amb allò que estableixen el capítol segon, del títol segon i els capítols primer, quart 
i cinquè del títol cinquè de la mateixa llei, Reial Decret 2/03, de 28 d’abril, text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i altres normatives d’aplicació, i en 
compliment de l’acord del propi Ajuntament en Ple de data 8 de febrer de 2006. 
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Article 2. Abast del reglament. 
L’objecte d’aquest reglament és la regulació del règim organitzatiu i del funcionament 
dels òrgans municipals, l’articulació dels drets i els deures dels membres de la 
Corporació, la dels drets d’informació i de participació ciutadana i la de 
determinats aspectes administratius i de procediment de l’organització municipal. 
 
Article 3. Prelació de fonts. 
Les normes d’aquest Reglament s’aplicaran de forma preferent, llevat dels casos en 
què hi hagi contradicció amb normes de rang superior que siguin d’observació 
obligatòria. 
 
Article 4. Interpretació del reglament. 
1. La facultat d’interpretar aquest reglament present la té, en últim terme, el Ple 

municipal, que ho farà en atenció als criteris d’interpretació gramaticals i en funció 
de l’esperit que es dedueix de la redacció del precepte controvertit. 

 
2. El procediment a seguir en cas de problemes d’interpretació serà el següent: 
 

a) La Junta de Portaveus coneixerà la qüestió en primera instància. Si hi ha 
acord unànime es donarà per resolta. Si no hi ha acord unànime serà el 
Ple qui la resoldrà. 

 
Article 5. Utilització de la llengua catalana a l’Ajuntament. 

1. La llengua pròpia de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és el català. Tota la 
documentació oficial de l’Ajuntament s’ha de redactar en català; quan la situació 
ho requereixi, s’emprarà a més a més el castellà. 

 
2. El que es disposa a l’apartat anterior no perjudica en cap cas el dret de tots els 

ciutadans a relacionar-se amb l’Ajuntament amb la llengua castellana, si així 
aquest ho demana. 

 
TITOL PRIMER 
Sobre l’organització institucional de l’Ajuntament 
 
CAPÍTOL PRIMER 
Dels òrgans de govern 
 
Secció primera 
Disposicions generals 
 
Article 6. Òrgans del govern municipal. 
1. Els Òrgans de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages són: 

 
a) El Ple municipal 
b) L’Alcalde 
c) La Junta de Govern Local 
d) Els Tinents d’Alcalde 
En els termes establerts per les lleis. 
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2. També hi ha les Òrgans complementaris següents: 
 

a) Comissions Informatives 
b) La Comissió Especial de Comptes 
c) Els Grups Municipals 
d) Els Portaveus 
e) La Junta de Portaveus 

 
3. Hi pot haver també, els Organismes autònoms locals que creï l’Ajuntament. 

 
4. Es poden crear òrgans de gestió municipal, purs o mixtos, en l’exercici del principi 

d’autonomia organitzativa que la Constitució Espanyola reconeix als Ajuntaments, i 
de la potestat reglamentària i d’autoorganització atorgada per les lleis. 

 
5. Comissions assessores o d’estudi, sectorials i territorials de participació ciutadana. 
 
Secció segona 
El Ple municipal 
 
Article 7. Composició i atribucions. 
1. El Ple de l’Ajuntament està format per l’Alcalde i tots els Regidors elegits segons la 

normativa electoral. 
 

2. D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, les competències del Ple són totes les 
enumerades en l’article 22 de la mateixa llei, Reial Decret 2/03, de 28 d’abril, text 
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, article 52, i les que les 
despleguen. 

 
3. La delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local 

necessitarà d’un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 

 
4. El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/85, a l’article 98 

del Reial Decret 2/03, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya, en altres normes d’aplicació preceptiva i en les d’aquest Reglament. 

 
Article 8. De les sessions del Ple. 
El  Ple  realitzarà sessions ordinàries i extraordinàries  sempre que sigui  necessari. 
Les extraordinàries podran ser urgents. També se celebraran les especials que indiquin 
les lleis. 
 
Article 9. Lloc de celebració de les sessions. 
Ordinàriament el lloc de realització de les sessions serà l’Ajuntament. En casos 
extraordinaris o de força major, es poden fer en altres llocs. 
 
Article 10. Convocatòria i ordre del dia. 

1. L’Ajuntament en Ple es reunirà per convocatòria de l’Alcalde. Ha de ser pública i 
se li donarà la màxima difusió. 

 
2. Juntament amb la convocatòria es trametrà a tots els Regidors l’ordre del dia, 
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que serà elaborat per l’Alcalde tenint en compte les propostes de: 
 

a) Les Comissions Informatives. 
b) Els Òrgans de govern. 
c) Els grups municipals. 
d) Junta de Portaveus. 
e) Els Regidors. 

 
3. L’ordre del dia de les sessions plenàries serà ordenat en la forma següent:  

 
1r. Actes de sessions anteriors. 
2n. Control i fiscalització del Govern Municipal.  
3r. Mocions. 
4t. Dictàmens de les Comissions Informatives. 
5è. Propostes de Resolució. 6è. Precs i preguntes. 

 
4. La convocatòria i l’ordre del dia es remetran als Regidors i als altres òrgans que 

correspongui, de manera que ho rebin, com a mínim, amb dos dies hàbils 
d’antelació (48 HORES). També s’enviarà a aquelles entitats ciutadanes que 
expressament manifestin el seu interès. 

 
La convocatòria a tot els Regidors i Regidores s’efectuarà obligatòriament i de 
forma exclusiva per mitjans electrònics, respectant en tot cas els terminis de 
temps indicats al paràgraf anterior. A l’expedient corresponent a la sessió 
s’incorporarà la documentació acreditativa de la notificació electrònica de la 
convocatòria a tots els membres de la Corporació. 

 
5. L’antelació de dos dies hàbils no és necessària en els plens extraordinaris 

urgents. En aquestes sessions el primer punt a tractar ha de ser l’apreciació de 
la urgència de la sessió, i no ha d’haver ni precs ni preguntes,  ni altres 
assumptes urgents no inclosos a l’ordre del dia. 

 
Quan es tracti de sessions extraordinàries la convocatòria també haurà de ser 
electrònica. 

 
Article 11. La documentació del Ple. 

1. Els expedients administratius que hagin de ser resolts pel Ple, han d’estar 
perfectament complets, com a mínim, dos dies hàbils abans del Ple (igual que la 
convocatòria). 

 
2. S’exceptuen d’aquesta condició els casos de reconeguda urgència derivada de 

la finalització del termini i de qualsevol altre motiu important. En aquests casos, 
es pot prendre una resolució condicionada al perfeccionament final de 
l’expedient en el sentit que determini el Ple. 

 
3. La documentació íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que hagin de 

servir de base pel debat, han de constar a disposició dels Regidors a la 
Secretaria General de la Corporació des del mateix dia de la convocatòria i 
podran obtenir còpies dels documents que sol·licitin. Entre els documents hi ha 
d’haver l’ordre del dia i les actes que s’han d’aprovar a la sessió. 
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Article 12. Periodicitat de les sessions. 

1. Les sessions ordinàries del Ple s’han de realitzar, com a mínim, una vegada al 
mes, la data o dates concretes i l’hora de realització les ha de fixar el propi Ple. 

 
2. Si per qualsevol motiu es vol variar el dia inicialment fixat per a la realització 

dels plens ordinaris, s’ha de fer per acord plenari. Si un mes es vol variar el dia 
normal de realització del Ple, es farà previ acord de la Junta de Portaveus. 

 
3. El Ple celebra sessió extraordinària quan ho requereixi el President o quan ho 

demani la quarta part, almenys, del nombre legal dels membres de la 
Corporació, sense que cap regidor puguin sol·licitar-ne més de tres anualment. 
En aquest últim cas, la celebració d’aquest no podrà demorar-se per més de 
quinze dies hàbils des de que va ser sol·licitada, i no es podran incorporar els 
assumptes a tractar a l’ordre del dia d’un altre Ple ordinari o extraordinari si no 
l’autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria. 

 
4. Si el President no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de 

regidors indicat dintre del termini assenyalat, quedarà automàticament convocat 
per al desè dia hàbil següent al de la finalització de l’esmentat termini, a les 
dotze hores, la qual cosa serà notificada pel Secretari de la Corporació a tots els 
membres de la mateixa al dia següent de la finalització del termini esmentat 
anteriorment. En absència del President o de qui legalment hagi de substituir-lo, 
el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que concorri 1/3 part del nombre 
legal de membres, en aquest cas serà president pel membre de la Corporació 
de major edat entre els presents. 

 
5. Es faran sessions extraordinàries urgents quan la urgència de l’assumpte o 

assumptes a tractar no permeti convocar la sessió extraordinària dins dels 
terminis corresponents. 

 
6. Les sessions especials del Ple. Es consideren sessions especials les següents: 

 
a) La de constitució de l’Ajuntament i elecció d’Alcalde. 
b) La de moció de censura de l’Alcalde. 
c) La de debat del pressupost municipal per l’exercici següent que 

contindrà les línies d’actuació de la política municipal. 
 

7. Les sessions de constitució de l’Ajuntament i elecció de l’Alcalde i la de moció 
de censura de l’Alcalde s’han de tramitar segons la legislació vigent. 

 
8. La sessió del debat del pressupost del Govern municipal s’ha de fer abans del 

31 de desembre de l’exercici anterior a la seva vigència i el desenvolupament 
de la sessió el fixa la Junta de Portaveus. 

 
Article. 13. El debat plenari. 
Les sessions ordinàries del Ple municipal seguiran l’ordre de debat següent: 
 

a) Aprovació de les actes de sessions anteriors. L’esborrany d’aquestes actes 
s’acompanyarà a  la convocatòria i es lliurarà per mitjans telemàtics, llevat 
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que algun Regidor manifesti individualment opció contrària. Ordinàriament, 
l’acta no es llegirà a la sessió, sinó que restarà a disposició dels Regidors 
que la vulguin examinar juntament amb  els  altres assumptes de l’ordre del 
dia. 
 

b) Control i fiscalització del Govern Municipal. En aquest apartat figuraran  els  
precs  i preguntes que formulin els grups municipals sobre qualsevol 
assumpte que hagi estat sotmès a consideració dels altres òrgans de 
govern i que aquests tenen coneixement per les  trameses de les actes 
corresponents o per la consulta dels Decrets o Resolucions dictats per 
l’Alcaldia. 

 
c) Mocions. En aquest apartat es debatran i votaran les propostes que presentin 

els portaveus o representants dels grups municipals constituïts sobre 
matèries d’interès polític general o d’abast supramunicipal. Les declaracions 
institucionals  aprovades  limitaran  els  seus efectes a expressar la posició 
de la Corporació Municipal sobre una qüestió concreta, per la  qual cosa en 
cap cas suposaran menyscapte de les competències atribuïdes a altres 
organismes o institucions. Les declaracions aprovades seran comunicades 
d’ofici als organismes, institucions o entitats als que afectin o interessin a 
més del que es prevegi a l’efecte en el propi acord. 

 
Les mocions proposades pels grups municipals perquè siguin incorporades a 
l’ordre del dia de la sessió, hauran de tenir entrada en el registre general de 
l’Ajuntament amb un antelació mínima de quatre dies hàbils abans del Ple 
ordinari. 
 
Excepcionalment, el Ple ordinari pot tractar i aprovar mocions proposades 
per la Junta de Portaveus que no consti a l’ordre del dia per raons 
d’urgència. En aquest cas, és indispensable que el Ple aprovi la urgència de 
la qüestió a tractar. 

 
d) Dictàmens de les Comissions Informatives. Són dictàmens aquells 

assumptes la resolució dels quals sigui competència del Ple Municipal, i 
hagin estat informats prèviament per la comissió informativa corresponent. 
En cas que l’expedient de què resulti dictamen s’hagi iniciat a proposta d’un 
o més grups municipals que no formin part del govern municipal, es farà 
constar en la part expositiva del dictamen així com en el títol o enunciat de 
l’acord que figuri en l’ordre del dia i comunicacions posteriors. 
 

e) Propostes de Resolució. Són aquelles propostes que presenten els grups 
municipals abans de la convocatòria de la sessió pel seu debat i votació. 
Hauran de presentar-se, quatre dies hàbils abans del Ple, per escrit i 
constaran d’exposició de motius i part dispositiva. Quan les propostes 
aprovades pel Ple municipal comportin l’inici d’un expedient o tràmit 
d’actuació municipal, es passarà a la regidoria que en tingui delegades les 
competències i es seguirà el tràmit que correspongui en raó de la matèria. 

 
Les propostes de resolució aprovades tindran els efectes propis d’un 
compromís de caràcter polític del govern municipal respecte allò aprovat pel 
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Ple. 
 
Excepcionalment, el Ple ordinari pot tractar propostes de resolució 
proposades pel la Junta de Portaveus que no consti a l’ordre del dia per 
raons d’urgència. En aquest cas, és indispensable que el Ple aprovi la 
urgència de la qüestió a tractar. 

 
f) Precs i preguntes. En aquest apartat figuraran els precs i preguntes que 

presentin els grups polítics sobre qualsevol assumpte que, tot i referir-se a 
temàtica municipal, no sigui de l’estricta competència plenària. En primer 
lloc es tractaran les propostes de resolució per l’ordre de presentació a la 
Secretaria municipal. Tot seguit es consideren els precs i les preguntes pel 
mateix ordre. 

 
Els precs són formulacions de propostes d’actuació adreçades al govern 
municipal sobre temes de la seva competència. 
 
Les preguntes són totes aquelles plantejades als òrgans de govern al si del 
Ple. 
 
Tant els precs com les preguntes podran ser formulades per tots els 
Regidors a títol individual i pels grups municipals a través dels seus 
Portaveus. Es presentaran per escrit abans de la convocatòria de la sessió, 
per tal de poder incloure el seu enunciat a l’ordre del dia corresponent. 
 
Els precs i preguntes que figurin a l’Ordre del dia del Ple es contestaran a la 
mateixa sessió i no podran ser votats. Els precs i preguntes formulats amb 
posterioritat a la convocatòria de la sessió seran contestats a la sessió 
següent, llevat que l’interpel·lat doni resposta immediata. 
 
Els precs han de ser formulats pel regidor que l’hagi proposat. El govern 
municipal o l’Alcalde els respondrà, fent referència explícita a la seva 
acceptació o rebuig. Es podrà fer un segon torn d’intervencions per 
puntualitzar o demanar concrecions al que hagi respost el representant del 
govern. 
 
Una vegada conclòs el debat entre el grup municipal que formula el 
prec i el govern municipal, podrà intervenir qualsevol altre grup per una 
sola vegada per tal de deixar constància de la seva postura sobre el tema 
objecte de prec. Les preguntes seran exposades de forma directa per 
regidor que les hagi plantejat i, després d’ésser contestades pel govern, es 
podrà generar un segon torn d’intervencions d’un màxim de tres minuts per 
cada regidor que intervingui. 

 
Article 14. Esmenes. 

1. Les propostes d’acord –declaracions institucionals, dictàmens, propostes de 
resolució i mocions- podran ser objecte d’esmenes per part de qualsevol 
regidor a títol individual, i dels grups municipals a través dels seus portaveus. 
Es presentaran per escrit a l’Alcalde abans de començar la sessió. Les que es 
presentin en el transcurs de la deliberació de l’assumpte, en aquest cas 
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s’admetran esmenes in voce que siguin presentades pels portaveus dels grups 
municipals. 

 
2. Les esmenes seran a la totalitat quan tractin sobre l’oportunitat, els principis o 

esperit de la proposta; en aquest supòsit serà obligat la presentació d’un text 
alternatiu complet. Aquest tipus d’esmenes només podran ser presentades pels 
grups municipals. Les esmenes a un punt concret podran ser de supressió, 
modificació i addició; en els dos casos darrers, l’esmena haurà d’incloure el nou 
text proposat. 

 
3. La resposta donada a les esmenes admetrà un sol torn de rèplica. Les 

esmenes seran votades amb caràcter previ a la proposta de resolució 
dictaminada per la Comissió Informativa. Si en el curs del debat el Regidor 
ponent acceptés explícitament una esmena, no caldrà votar-la de forma 
separada a la proposta de resolució, dintre de la qual s’entendrà compresa. 

 
Article 15. Publicitat de les sessions. 

1. Ordinàriament, les sessions de l’Ajuntament en Ple seran públiques, llevat del 
cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o 
familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts a l’article 
18 de la Constitució Espanyola i en relació amb l’article 70 de la Llei 7/85. 

 
2. Quan es produeixin els supòsits esmentats a l’apartat anterior, o qualsevol 

altre que justifiqui la mesura, a criteri de la Junta de Portaveus, l’Alcalde, a 
iniciativa pròpia o a petició de qualsevol Regidor, podrà sotmetre al Ple, com a 
qüestió prèvia, el caràcter secret del debat i/o la votació d’un punt o més de 
l’ordre del dia. En cas que la Junta de Portaveus ho estimi convenient, el 
tractament dels punts afectats es traslladarà al final de la sessió, i a l’hora de 
tractar el tema, l’Alcalde disposarà que el públic abandoni la sala. 

 
Article 16. Inici de les sessions. 

1. El Ple de l’Ajuntament es constitueix quan, en complir-se les condicions 
establertes a l’article 46.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i en concret, la 
d’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres, l’Alcalde declari 
formalment oberta la sessió, d’acord amb l’hora de la convocatòria. En aquest 
moment, el secretari prendrà nota dels assistents i dels absents. 

 
2. L’absència dels Regidors quedarà justificada per comunicació de l’Alcaldia, 

dels motius de l’absència del Regidor, realitzada pel mateix o pels portaveus 
dels grups municipals. 

 
3. A partir de l’inici de la sessió, els Regidors que s’hi incorporin o l’abandonin, 

hauran de comunicar-ho a l’Alcalde, el qual ordenarà que consti a l’acta als 
efectes de quòrum i votacions. 

 
4. El quòrum d’assistència previst per a l’inici de la sessió, caldrà que es 

mantingui al llarg de la mateixa sessió. 
 

5. En qualsevol cas, caldrà que hi assisteixi l’Alcalde i el secretari de la 
Corporació o qui legalment els substitueixin. 
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Article 17. Desenvolupament de les sessions plenàries. 

1. Cada punt de l’ordre del dia serà anunciat per l’Alcalde, que donarà la paraula 
al Ponent o el Regidor a qui correspongui exposar l’assumpte. Finalitzada 
l’exposició, el President atorgarà la paraula a tots els grups municipals que ho 
sol·licitin, els quals l’exerciran a través dels respectius portaveus o Regidors 
que aquests designin, per ordre de sol·licitud. 

 
2. El President podrà atorgar un segon torn d’intervencions als Regidors que ho 

hagin fet en el primer torn. 
 

3. Qui es consideri al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar de l’Alcalde que 
se’l concedeixi un torn per al·lusions. 

 
4. El torn d’intervencions serà tancat pel regidor de l’àrea aquí correspongui 

l’assumpte debatut, o si s’escau, per l’Alcalde, amb excepció de les mocions, 
en les quals l’últim torn es reservarà al grup que presenta la moció, per 
sol·licitar l’adhesió a la mateixa. 

 
5. Els temps d’intervenció màxim serà de deu minuts per a la primera intervenció 

de cada Regidor i de cinc minuts per a la segona. El debat del pressupost, 
ordenances fiscals, instruments generals d’ordenació urbanística i disposicions 
reglamentàries es desenvoluparan sense limitació temporal de les 
intervencions. La Junta de Portaveus podrà, en casos especials, ampliar els 
terminis màxims d’intervenció tal com disposa l’article 64 f) d’aquest 
Reglament. 

 
Article 18. Intervenció dels Regidors en termes que els afectin. 

1. Els Regidors hauran d’abstenir-se de participar en la deliberació i la votació 
dels assumptes en els quals tinguin interès directe i/o personal, o quan es 
donin les altres circumstàncies que s’esmenten a l’article 28 de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu 
Comú, llevat d’aquells casos a què es refereixen els articles 63.b) de la Llei de 
Bases de Règim Local i 164.b) de la Llei Municipal de Catalunya. 

 
2. Quan es donin els anteriors supòsits, l’interessat haurà d’abandonar el Saló de 

Sessions mentre es discuteixi i es voti l’assumpte. 
 

3. En cas que l’afectat per l’assumpte a debatre sigui l’Alcalde o qui en faci les 
funcions, haurà d’abandonar la sala, i delega la Presidència de la sessió a qui 
legalment el substitueixi durant el transcurs de la discussió del punt en qüestió. 

 
Article 19. Retirada d’assumptes de l’ordre del dia. 
L’Alcalde o el Regidor que presenti un assumpte a l’aprovació del Ple podrà retirar-lo 
de l’ordre del dia o deixar-lo sobre la taula, per les causes que estimin convenients o 
quan així ho aconsellin els motius que altres Regidors exposin en el debat. En el 
segon cas, l’assumpte s’inclourà a l’ordre del dia del Ple ordinari següent, sense 
alteració del contingut. 
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Article 20. Votació dels assumptes. 
1. Una vegada debatuts suficientment cadascun dels punts de l’ordre del dia, 

l’Alcalde els sotmetrà a votació. 
 

2. La votació serà ordinària, per assentiment, excepte quan l’Alcalde, o qualsevol 
portaveu o regidor no adscrit demani la votació nominal o secreta i així acordi 
aquesta realitzar-la el Ple per majoria absoluta. La votació secreta es podrà 
realitzar quan afecti matèries incloses en l’article de la Constitució. 

 
3. Si no hi ha assentiment, i no se sol·licita la votació nominal es procedirà a la 

votació a mà alçada, i es portarà a terme demanant-se, per part de l’Alcalde, 
els vots a favor, els vots en contra i les abstencions sobre cadascuna de les 
propostes. 

 
4. La votació nominal consistirà en el requeriment per part del secretari de 

cadascun dels Regidors per ordre alfabètic, els quals expressaran la seva 
posició a favor, en contra, o d’abstenció, sobre cada una de les propostes. 

 
5. En la votació secreta, l’expressió del sentit del vot es farà mitjançant una 

papereta que cada Regidor introduirà en una urna. Finalitzada la votació, el 
secretari procedirà al recompte. 

 
Article 21. Aprovació dels assumptes. 

1. Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents, llevat dels 
casos en què es requereixi una majoria especial d’acord amb el que 
s’estableix a la legislació de Règim Local. 

 
2. En cas d’empat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona votació i, 

si l’empat es manté, la proposta serà resolta pel vot de qualitat del President. 
 

3. Tots els grups municipals i ensems els Regidors aïlladament podran fer 
constar a l’acta l’explicació del sentit i les raons del seu vot. 

 
Article 22. Acords d’urgència. 

1. Excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar propostes d’acord que no constin 
a l’ordre del dia, per raó d’urgència. En aquest cas, serà indispensable que, 
prèviament, el Ple aprovi la urgència de la qüestió per majoria absoluta. 

 
2. Podran presentar propostes d’acord pel tràmit d’urgència qui estigui facultat 

per presentar- les ordinàriament, hi ho farà amb els mateixos requeriments 
formals establerts per les propostes ordinàries, excepte pel que fa a l’antelació. 

 
3. En cas que el Ple no apreciï la urgència de la proposta, aquesta restarà sobre 

la taula, s’inclourà a l’ordre del dia de la propera Comissió Informativa 
corresponent i, si s’escau, a la del proper Ple. 

 
Article 23. Potestats del President.- 
L’Alcalde o el Tinent d’Alcalde que el substitueixi tindrà, en la seva qualitat de 
President del Ple municipal, les potestats següents: 
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a) Variar l’ordre del tractament dels punts de l’ordre del dia als efectes de 
fer possible la presència del màxim nombre de Regidors  en el debat i en 
la votació dels  punts  més rellevants, o per qualsevol altre motiu d’ordre o 
d’estímul a la participació. 

 
b) Requerir o autoritzar la intervenció de  personal  de  l’Administració  municipal  

o  d’altres experts, per tal d’aclarir extrems tècnics o proporcionar una major 
informació sobre aquests. 

 
c) Cridar a l’ordre o retirar l’ús de la paraula als Regidors que es desviïn 

notòriament de la qüestió en debat o pronunciïn expressions injurioses o 
calúmnies en relació amb persones o institucions. Tanmateix, l’Alcalde podrà 
fer abandonar la sala als Regidors que, malgrat haver estat cridats a l’ordre, 
persistissin en la seva actitud. 

 
d) Suspendre, provisionalment, prèvia consulta a la Junta de portaveus, la 

sessió quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest 
cas la sessió es reprendrà un cop desaparegudes les circumstàncies 
expressades, dins  del  mateix dia, o bé serà convocada per fer-se novament 
en el termini de tres dies. 

 
e) Cridar a l’ordre i desallotjar, prèvia consulta a la Junta de portaveus, el públic 

assistent a la sessió quan amb la seva actitud impedeixi el normal 
desenvolupament d’aquesta. En aquest cas la sessió podrà continuar a porta 
tancada. 

 
Article 24.  Les actes de les sessions.- 

1. Serà funció del secretari/ària la d’aixecar acta de cada sessió del Ple 
municipal, en la que es reculli el text exacte dels acords presos, les 
votacions produïdes, una referencia succinta a les posicions dels grups 
municipals sobre els mateixos, així com les altres dades a què es refereix la 
legislació de règim local.  En tot cas, les intervencions i posicionaments dels 
membres de la Corporació i grups municipals constaran literalment mitjançant 
l’ús de sistemes tècnics de gravació i reproducció adequats. La part de l’acta 
en paper inclourà en el seu inici un índex amb els punts tractats a l’ordre del 
dia, indicant la pàgina corresponent a la qual són transcrits. Al costat del 
número de pàgina s’inclourà el minut exacte de la gravació on sigui tractat i 
debatut cada punt de l’ordre del dia, per tal de facilitar la seva consulta. 

 
2. Aquesta transcripció literal es podrà fer en paper o bé en una altra classe de 

suport que garanteixi de forma clara l’autenticitat, la integritat i la conservació 
en el temps d’aquestes intervencions i posicionaments. En tot cas i amb 
independència de quina sigui aquesta classe de suport (en paper i/o digital), 
aquest formarà part de l’acta i, a aquests efectes, la persona responsable del 
lloc de secretaria donarà fe del seu contingut transcrit. Excepcionalment, en 
els supòsits de mancances puntuals de la transcripció en el suport referit, 
aquesta es considerarà vàlida sempre que reculli l’essència de les 
intervencions i posicionaments assenyalats. Es faran totes aquelles còpies del 
suport que calgui per a garantir la conservació referida i donar compliment a 
l’establert en el punt 4 de l’article present, si bé quan el suport no sigui en 
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paper: a) no serà obligatori que aquest consti en el tauler d’anuncis, sent 
suficient fer-hi constar llavors una explicació breu de com s’hi podrà accedir 
públicament; b) una d’aquestes còpies es trobarà a disposició de qui hi vulgui 
accedir en l’oficina d’atenció al ciutadà, sempre que l’Ajuntament, d’acord 
amb els mitjans i els recursos de què disposi, no pugui ubicar aquesta còpia a 
efectes d’accés, consulta o descàrrega en la seva pàgina web o en la seva 
seu electrònica, tenint present la normativa que hi sigui aplicable en tots 
aquests casos; c) els membres corporatius tindran accés a una còpia del 
suport no escrit que, a més de complir els requisits especificats en aquest 
punt 2, sigui dels més econòmics per a l’Ajuntament, i permeti amb facilitat i 
comoditat el seu accés, descàrrega o consulta; d) aquest accés dels 
membres corporatius serà previ a l’aprovació de l’acta de la sessió plenària 
corresponent d’acord amb el que disposa la legislació de règim local .  

 
3. També serà responsabilitat del secretari general la custòdia de les actes, 

l’emissió i traducció dels  acords  i l’elaboració del llibre d’actes.  
 

4. Les actes del Ple municipal seran públiques a tots els efectes i 
s’exposaran al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. A la part escrita de l’acta, hi constarà la forma d’accedir a la part 
digital. La publicació es mantindrà per a les dotze darreres actes a la web 
municipal i per a les dues darreres al tauler d’edictes. 

 
Secció Tercera 
L’Alcalde 
 
Article 25. L’Alcalde. 

1. L’Alcalde és el President de la Corporació i, com a tal, representa al 
municipi i en defensa els interessos; és el Cap de govern i de l’Administració 
municipal i, per tant, és el President de tots els òrgans municipals que tinguin 
caràcter col·legiat. 

 
2. L’Alcalde respon dels seus deures, bé de forma directa, bé de forma solidària 

amb els seus delegats, davant el Ple municipal i davant els ciutadans. 
 

Article 26. Honors i distincions. 
L’Alcalde gaudirà dels honors i les distincions inherents al seu càrrec, tindrà la 
consideració de primera autoritat del municipi i el tractament d’il·lustríssim, d’acord 
amb les disposicions legals vigents. 
 
Article 27. Atribucions. 

1. Són atribucions de l’Alcalde les que s’enumeren a la legislació local, sens 
perjudici de la delegació que de l’exercici de les atribucions delegables 
pugui fer a favor de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde i dels 
Regidors. 

 
2. L’Alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions en els termes que 

estableix la Llei 7/85 i el Reial Decret 2/03, de 28 d’abril, text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, article 53, i, de revocar-les 
amb plena llibertat. A les delegacions atorgades  per l’Alcalde els serà 
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aplicable el règim de delegació d’atribucions previst en aquest Reglament, si 
en el Decret de delegació no es preveu un altre règim. 

 
3. Serà atribució de l’Alcalde o dels seus delegats, l’execució dels acords i 

resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament. 
 

Article 28. Els decrets de l’Alcalde. 
1. Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l’Alcalde 

es materialitzaran formalment a través de Decrets de l’Alcaldia que seran 
notificats a tots aquells que tinguin interès directe i legítim en la decisió. Els 
Decrets aniran signats per l’Alcalde i pel Secretari de la Corporació. 

 
2. El secretari general confeccionarà un llibre de Registre de decrets on 

constarà la part resolutiva de tots els decrets que es dictin. 
 
3. També podran dictar decrets els Regidors als quals l’Alcalde els delegui 

aquesta competència. 
 
4. De tots els decrets que signin, se’n donarà compte al Ple als efectes de 

control i fiscalització. 
 

Article 29. Les propostes de decret. 
Les resolucions relatives a llicències urbanístiques i a informe de l’Ajuntament 
sobre activitats sotmeses a autoritzacions o a llicència ambiental, s’articularan a 
través de propostes i/o decrets que el Regidor corresponent elevarà a l’òrgan 
competent, perquè les faci seves i les converteixi en acord. 
 
Article 30. Els bans de l’Alcalde. 
L’Alcalde podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població 
mitjançant els bans, que es col·locaran en els espais habilitats per a la informació 
pública del municipi i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Article 31. La moció de censura a l’Alcalde. 

1. El Ple de l’Ajuntament podrà exigir la responsabilitat política de l’Alcalde, 
mitjançant la moció de censura, la presentació de la qual, tramitació i votació, 
es regula pel previst a l’article 197 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, per les normes següents: 

 
a) La moció de censura haurà de ser proposada, al menys, per la 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i 
haurà d’incloure un candidat a l’Alcaldia, podent ser-ho qualsevol 
Regidor o Regidora, l’acceptació expressa del qual consti en 
l’escrit de proposició de la moció. 
 
L’escrit en el que es proposi la moció de censura haurà d’incloure les 
firmes dels Regidors i Regidores proponents, degudament 
autenticades per Notari o pel Secretari General de la Corporació, i 
s’haurà de presentar davant aquest per qualsevol dels seus 
signants. El Secretari General comprovarà que la moció de censura 
reuneixi els requisits exigits en aquest article i estendrà en el mateix 
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acte la corresponent diligència acreditativa. 
 

b) El document així diligenciat es presentarà al Registre General  de  la  
Corporació  per qualsevol dels signants de la moció, quedant el Ple 
automàticament convocat per a les dotze hores del desè dia hàbil 
següent al del seu registre. El Secretari de la Corporació haurà de 
trametre notificació indicativa de tal circumstància a tots els membres 
d’aquesta en el termini màxim d’un dia a comptar des de la 
presentació del document en el registre, als efectes de la seva 
assistència a la sessió. Especificant la data i hora d’aquesta. 
 

c) El Ple serà presidit per una Mesa d’edat, integrada pels Regidors o 
Regidores de major i menor edat dels presents, exclosos l’Alcalde i 
el candidat a l’Alcaldia, actuant com a Secretari el que ho sigui de 
la Corporació, o funcionari que legalment el substitueixi, el qual 
s’acrediti aquesta circumstància. 

 
d) La Mesa es limitarà a donar lectura de la moció de censura, a concedir 

la paraula durant un temps màxim de 10 minuts, si estiguessin 
presents, al candidat a l’Alcaldia, a Alcalde, als portaveus dels Grups 
Polítics Municipals i als Regidors i Regidores no adscrits, i a sotmetre 
a votació la moció de censura. 

 
e) El candidat o candidata inclòs  en la moció de censura quedarà 

proclamat Alcalde si aquesta prosperés amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre de Regidors i Regidores que legalment 
composen la Corporació. 

 
2. Cap Regidor no pot signar durant el seu mandat més d’una moció de 

censura. A aquests efectes no es prendran en consideració aquelles 
mocions que no haguessin sigut tramitades per no reunir els requisits 
previstos en la lletra b) de l’apartat anterior. 

 
3. La dimissió sobrevinguda de l’Alcalde no suspendrà la tramitació i votació 

de la moció de censura. 
 
4. L’Alcalde, en l’exercici de les seves competències, està obligat a impedir 

qualsevol acte que pertorbi, obstaculitzi o impedeixi el dret dels membres 
de la Corporació a assistir a la sessió plenària en què es voti la moció de 
censura, i a exercir el seu dret a vot en ella. 

 
5. No són d’aplicació a la moció de censura les causes d’abstenció i recusació 

previstes en la legislació de procediment administratiu. 
 
Article 32. Qüestió de confiança plantejada per l’Alcalde. 

1. L’Alcalde podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a 
l’aprovació o modificació de qualsevol dels assumptes següents: 
 

a) Els pressupostos anuals. 
b) El Reglament orgànic. 
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c) Les Ordenances fiscals. 
d) L’aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de 

planejament general d’àmbit municipal. 
 
2. La presentació d’una qüestió de confiança vinculada a l’acord sobre algun 

dels assumptes assenyalats en l’apartat anterior, figurarà expressament en el 
corresponent punt de l’ordre del dia del Ple, requerint-se per a l’aprovació 
d’aquests acords el quòrum de votació exigit en la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, per a cadascun d’ells. La votació 
s’efectuarà, en tot cas, mitjançant el sistema nominal. 
 
 

3. Per a la presentació de la qüestió de confiança serà requisit previ que l’acord 
corresponent hagi sigut debatut en el Ple i que aquest no hagués obtingut la 
majoria necessària per a la seva aprovació. 

 
4. En cas de què la qüestió de confiança no obtingués el nombre necessari de 

vots favorables per a l’aprovació de l’acord, Alcalde cessarà automàticament, 
quedant en funcions fins la presa de possessió de qui l’hagués de succeir en 
el càrrec. L’elecció del nou Alcalde es realitzarà en sessió plenària convocada 
automàticament per les dotze hores del desè dia hàbil següent al de la votació 
de l’acord al que es vinculés la qüestió de confiança, regint-se per les 
regles establertes en els articles 12 i concordants d’aquest Reglament, 
quedant exclòs l’Alcalde cessat de ser candidat. 

 
5. La previsió continguda en el paràgraf anterior, no serà aplicable quan la 

qüestió de confiança es vinculi a l’aprovació o modificació dels pressupostos 
anuals. En aquest cas s’entendrà atorgada la confiança i aprovat el 
projecte, si en el termini d’un mes des de què es votés el rebuig de la 
qüestió de confiança, no es presenta una moció de censura amb candidat 
alternatiu a l’Alcalde, o si aquesta no propera. A aquests efectes, no regeix 
la limitació establerta en l’apartat 3 de l’article anterior. 

 
6. Cada Alcalde no podrà plantejar més d’una qüestió de confiança, quan s’hagi 

presentat una moció de censura, fins que es voti aquesta última. 
 
7. Els Regidors o Regidores que votessin a favor de l’aprovació d’un assumpte al 

que s’hagués vinculat una qüestió de confiança, no podran firmar una 
moció de censura contra l’Alcalde que l’hagués plantejat, fins que no 
transcorri un termini de sis mesos comptats a partir de la data de votació 
d’aquest. 

 
8. Així mateix, durant l’esmentat termini, tampoc aquests Regidors o Regidores 

podran emetre un vot contrari a l’assumpte al que s’hagués vinculat la 
qüestió de confiança, sempre que sigui sotmès a votació en els mateixos 
termes que en tal ocasió. Cas d’emetre aquest vot contrari, aquesta serà 
considerada nul. 
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Secció quarta. 
La Junta de Govern Local. 
 
Article 33. Designació. 

1. La Junta de Govern Local és un òrgan municipal presidit per l’Alcalde i integrat 
per un nombre de Regidors no superior a un terç del nombre legal d’aquests, 
nomenats i separats lliurement per l’Alcalde. 

 
El nomenament dels membres de la Junta de Govern Local el farà l’Alcalde a 
través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. 

 
2. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern Local és 

voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi 
en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del 
nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a 
l’Alcalde. 

 
3. L’Alcalde podrà nomenar i destituir els membres de la Junta de Govern 

Local en qualsevol moment sense més requeriment que comunicar-ho 
formalment a l’afectat. Els decrets de nomenament i cessament tindran 
efectes des del dia següent al de la seva comunicació a l’interessat. 
Tanmateix hauran de ser comunicats a la pròpia Junta de Govern Local i al 
Ple en la sessió ordinària propera. 

 
Article 34. Atribucions. 
Correspon a la Junta de Govern Local: 
 

a) L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
b) Les atribucions que l’Alcalde o altre òrgan municipal li delegui o l’atribueixin 

les lleis. 
 
Article 35. Naturalesa de les resolucions de la Junta de Govern Local. 

1. En l’exercici de l’atribució d’assistir a l’Alcalde, la Junta de Govern Local 
podrà emetre informes i atorgar el vist-i-plau o el rebuig a les resolucions 
que li siguin sotmeses per l’Alcalde. L’atorgament del vist-i-plau de la Junta 
de Govern Local a una resolució de l’Alcaldia suposarà la 
corresponsabilització política d’aquesta davant del Ple. 

 
2. Les resolucions preses per la Junta de Govern Local en matèries que li hagin 

estat delegades per altres òrgans tindrà els mateixos efectes que si 
haguessin estat resoltes per l’òrgan de la competència originària. 

 
La Junta de Govern Local resoldrà els recursos de reposició interposat contra els 
acords que hagi pres en virtut de delegació. 
 

Article 36. Periodicitat i lloc de les sessions. 
1. Les sessions ordinàries tindran lloc amb caràcter quinzenal, respectant en tot 

cas la periodicitat establerta mitjançant acord plenari a l’inici del mandat, en 
la que s’establiran a més, les dates i l’hora. 
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2. Es podran fer també sessions extraordinàries i urgents quan l’Alcalde ho cregui 
convenient. 

 
3. El lloc on es fan les sessions és l’Ajuntament. 
 
4. Durant el mes d’agost no es celebraran sessions de la Junta de Govern 

Local. L’Alcaldia podrà posposar o avançar les sessions ordinàries dins de la 
mateixa quinzena de la data prevista per la seva celebració preceptiva, per 
raons de força major o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dins d’un 
període de vacances. 

 
5. L’Alcalde podrà variar les anteriors circumstàncies de periodicitat i lloc per 

causes justificades. 
 

Article 37. Convocatòria i ordre del dia. 
1. La convocatòria serà decidida lliurement per l’Alcalde, tenint en compte, però, 

el que s’estableix a l’article anterior respecte a la periodicitat i a la vista de les 
propostes provinents de les regidories. 

 
2. Serà obligatòria la inclusió a l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de la sessió 

anterior. 
 
3. La convocatòria i l’ordre del dia seran tramesos als membres de la Junta, 

almenys amb un dia hàbil d’antelació a la celebració, no computant-se a 
aquests efectes ni el dia de la convocatòria ni el dia de la sessió. En casos 
d’urgència, no caldrà respectar el termini establert, en tot cas, serà suficient la 
convocatòria oral feta per l’Alcalde. 

 
La convocatòria als membres de la Junta de Govern Local s’efectuarà 
obligatòriament i de forma exclusiva per mitjans electrònics, respectant en 
tot cas els terminis de temps indicats al paràgraf anterior. A l’expedient 
corresponent a la sessió s’incorporarà la documentació acreditativa de la 
notificació electrònica de la convocatòria a tots els membres de la Junta. 
Quan es tracti de sessions extraordinàries la convocatòria també haurà de ser 
electrònica. 

 
4. A fi que estiguin oportunament informats es trametrà, també, ordre del dia 

de la Junta de Govern Local, així com l’extracte de cada sessió als 
Portaveus de grups municipals, aquesta documentació es farà arribar 
mitjançant mitjans telemàtics a l’adreça que facilitin a la Secretaria General. 

 
5. Així mateix, es col·locarà l’ordre del dia i l’extracte al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament. 
 

Article 38. Règim de funcionament. 
1. A fi que es pugui constituir vàlidament la Junta de Govern Local hauran de ser 

presents a l’inici de la sessió, almenys, la majoria absoluta dels seus membres. 
Aquest quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió, i de no assolir-se en la 
primera convocatòria, quedarà automàticament convocada una hora desprès en 
segona convocatòria, podent-se constituir-se en aquest cas, amb l’assistència de la 
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tercera part dels seus membres i en nombre no inferior a tres i la presència de 
l’Alcalde i del Secretari o dels que legalment els substitueixin. 

 
2. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques. Així no obstant 

podran assistir- hi els Regidors o el personal que sigui convocat per l’Alcalde als 
efectes d’il·lustrar o informar la Junta sobre els assumptes a tractar. 

 
3. Haurà d’assistir obligatòriament a les sessions el secretari de la Corporació o qui 

el substitueixi, a fi de poder aixecar l’acta corresponent, i donar fe dels acords 
adoptats. 

 
4. Constituïda la Junta amb el quòrum abans esmentat i amb l’assistència de 

l’Alcalde i del secretari, o dels seus substituts, es procedirà a debatre els 
assumptes de l’ordre del dia amb l’ordre amb què s’expressa o bé amb el que 
decideixi l’Alcalde. 

 
5. Els acords de la Junta de Govern Local es prendran per votació ordinària i majoria 

simple. 
 

Article 39. Acords d’urgència. 
L’Alcalde o qualsevol membre de la Junta de Govern Local podrà proposar l’adopció 
d’acords que no figurin a l’ordre del dia per raó d’urgència. L’apreciació de la urgència 
correspondrà a la mateixa Junta per majoria absoluta. 
 
Article 40. Les actes de la Junta de Govern Local. 
Les normes relatives a l’elaboració i les condicions de les actes de la Junta de 
Govern Local són les mateixes que s’estableixen per a les del Ple, a l’article número 
24 d’aquest Reglament, amb excepció de la transcripció literal donat que no es realitza 
la gravació d’àudio de la sessió. 
 
Article 40 bis. Sessions de la Junta de Govern Local on es tractin assumptes delegat 
pel Ple.  
A les sessions de la Junta de Govern Local on es tractin assumptes delegats pel Ple, 
s’aplicaran les regles següents:  
 
Primera. Les sessions s’integraran per dues seccions. La primera, de caràcter públic, 
tractarà dels assumptes delegats pel Ple. La segona, sense caràcter públic, tractarà 
dels assumptes delegats per l’alcalde i de l’assessorament a aquest per part de la 
Junta. La secció primera sempre es tractarà abans que la segona.  
 
Segona. Els assumptes delegats pel Ple que hagin de ser tractats per urgència no 
s’inclouran com a assumptes sobrevinguts, sinó que seran objecte d’una sessió 
extraordinària i urgent.  
 
Tercera. L’opinió dels membres de la Junta serà transcrita de manera sintètica quant 
als assumptes inclosos a la secció primera.  
 
Quarta. Les sessions de la Junta de Govern Local que continguin assumptes delegats 
pel Ple seran anunciades de la mateixa forma que les sessions del Ple. 
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Secció cinquena 
Els Tinents d’Alcalde 
 
Article 41. Nomenament i pèrdua de la condició de Tinent d’Alcalde.- 

1. L’Alcalde nomenarà lliurement els Tinents d’Alcalde d’entre els membres 
de la Junta de Govern Local i determinarà l’ordre d’aquests als efectes de la 
prelació a l’hora de la substitució. El nomenament es farà per Decret i haurà 
de ser comunicat al Ple per al seu coneixement. 

 
2. Es perd la condició de Tinent d’Alcalde per renúncia expressa, cessament 

disposat per l’Alcalde i per la pèrdua de la condició de membre de la Junta de 
Govern Local. En els dos primers casos, s’haurà de formular per escrit. 

 
Secció sisena 
Règim general de l’exercici de les competències delegades 
 
Article 42. Àmbit d’aplicació. 
Les normes d’aquesta secció seran d’aplicació a l’exercici de les competències 
delegades per l’Alcalde, sempre i quan en la resolució de delegació no s’hi 
estableixin condicions específiques que les contradiguin. 
 
Article 43. Competències i potestats delegables. 

1. Es podran delegar totes les competències reconegudes com a delegables a 
la llei i les que no es considerin expressament com a indelegables en altra 
legislació d’aplicació obligatòria. 

 
2. Cap òrgan municipal no podrà delegar a un tercer les competències o 

potestats rebudes per delegació. 
 
3. Si a la resolució de delegació no hi consta altra cosa, s’entendrà que 

aquesta preveu l’exercici per part del Regidor Delegat, de totes aquelles 
facultats, drets i deures referits a la matèria delegada que corresponguin 
originàriament al delegant. 

 
Article 44. Facultat de tutela. 

1. Si no es disposa el contrari, l’Alcalde conservarà, en relació amb les 
competències delegades, les facultats de tutela següents: 

 
a) La prerrogativa de rebre informació detallada de la gestió de la 

competència delegada, i dels actes o les disposicions emesos en 
virtut de la delegació. 

 
b) La prerrogativa  d’ésser informat i consultat prèviament a la presa de 

decisions  de transcendència. 
 

2. L’Alcalde es podrà reservar la facultat de resoldre els recursos que puguin 
presentar en relació amb les resolucions emeses en l’àmbit de la competència 
delegada. 
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Article 45. Àmbit temporal de les delegacions. 
Les competències s’entendran delegades per temps indefinit, excepte que a l’acord 
de delegació s’hi estableixi expressament una altra cosa, o que la temporalitat de la 
delegació es derivi de la pròpia naturalesa de la competència delegada. 
 
Article 46. Revocació de les delegacions. 

1. L’Alcalde podrà recuperar en qualsevol moment les competències 
delegades sense més requeriment que emetre una resolució per escrit que 
serà comunicada al delegat. 

 
2. La revocació de delegacions se’n donarà compte al Ple i no serà efectiva 

fins que hagi transcorregut el termini de cinc dies hàbils comptats des de la 
comunicació a l’òrgan delegat. 

 
CAPÍTOL SEGON 
Dels òrgans representatius, d’assessorament i de control 
 
Secció primera 
Les Comissions Informatives 
 
Article 47. Definició, objecte i competència. 
Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització 
municipal, integrants exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter 
deliberant i no resolutiu. 
 
Article 48. Classes. 

1. Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter 
especial. 

 
2. Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació 

d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat 
corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un sector determinat de 
l’activitat municipal, en funció de les grans àrees funcionals en què aquesta 
s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre. 

 
3. Són Comissions Informatives de caràcter especial, les que es constitueixen 

pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense 
vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats 
de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear. 

 
Article  49.  Creació,  composició  i  duració  de  les  Comissions  Informatives  de  
caràcter permanent. 

1. La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter 
permanent, la seva denominació, composició i àmbit d’actuació, així com la 
seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri 
desprès de la seva constitució, i a proposta de l’Alcalde, adoptarà els acords 
oportuns. 

 
2. Si no fos possible la seva creació en aquesta primera sessió, es procedirà a 

crear-les en la següent, assumint transitòriament, les seves competències la 
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Junta de Portaveus. En aquest supòsit serà necessària l’assistència del 
Secretari de la Corporació, a efectes d’aixecar acta de la sessió. 

 
3. Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la composició 

següent: 
 

a) President: L’Alcalde, que podrà delegar-la en qualsevol altre membres de la 
Corporació. 

b) Vocals:  Representants  de  tots  els  grups  polítics  municipals,  en  
proporció  a  la  seva representativitat a l’Ajuntament. 

c) Secretari: El que ho sigui de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, que 
tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d’aquestes. 

 
4. Les Comissions Informatives  de caràcter permanent tindran la mateixa 

duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la possibilitat de la seva 
modificació, sempre que per això es segueixi el procediment fixat per aquest 
Reglament per a la seva creació. 

 
Article  50.  Creació,  composició  i  duració  de  les  Comissions  Informatives  de  
caràcter especial. 

1. Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en 
qualsevol moment, a proposta de l’Alcalde, mitjançant acord en el que 
s’estableixi la seva denominació, composició i àmbit d’actuació. 

 
2. El nombre de membres d’aquestes Comissions Informatives i la seva 

composició, es regirà pel que disposa l’article anterior, però la seva duració 
podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se quan s’hagi complert 
l’objecte per al qual varen ser creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat 
corporatiu. 

 
 

Article 51. Lloc i periodicitat de les sessions.- 
1. Les Comissions Informatives es reuneixen quan hi hagin assumptes a 

tractar, per convocatòria del President, amb un mínim de dos dies d’antelació 
acompanyat de l’ordre del dia. A la convocatòria s’adjuntarà la proposta 
d’acord a dictaminar. 

 
2. La Comissió determinarà els dies i hores hàbils per la seva celebració. 
 

Article 52. Normes de funcionament. 
1. Les normes de funcionament de les Comissions Informatives seran les que 

en general s’estableixen en la legislació administrativa per als òrgans 
col·legiats, les que s’estableixen en aquest Reglament i les de caràcter 
complementari que cada Comissió Informativa pugui acordar. A fi que es 
puguin constituir vàlidament les Comissions Informatives, hauran de ser 
presents a l’inici de la sessió, almenys la meitat dels seus membres. Aquest 
quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió. 

 
Les convocatòries es realitzaran per escrit, en format paper, o per mitjans 
electrònics, segons decideixi el seu President, amb la mateixa antelació que 
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pel Ple, comunicant-se a tots els membres de la Comissió i incorporant l’ordre 
del dia dels assumptes a debatre. 

 
2. Les sessions de les Comissions Informatives són a porta tancada, encara 

que hi podran assistir, amb veu però sense vot, els Regidors que no en formin 
part, prèvia sol·licitud al President. A petició de qualsevol dels seus membres 
es podran incorporar a les Comissions els funcionaris o tècnics que hagin 
intervingut en la redacció dels projecte o informes, els quals es limitaran 
a resoldre aquelles consultes que li siguin formulades. 

 
3. Les Comissions Informatives, no podran prendre, en cap cas, resolucions 

executives. Tots els membres de les Comissions Informatives tenen el dret 
de fer propostes a la Comissió Informativa. Les observacions que la Comissió 
formuli als assumptes debatuts s’inclouran a l’expedient corresponent. 

 
4. Els acords de les Comissions Informatives requeriran, en tot cas, el 

quòrum de majoria simple. Per ponderar els vots es tindrà en compte el 
nombre de regidors que cada grup té en el Ple. 

 
5. El vot donat per un Regidor en la Comissió Informativa no vincula el vot a 

emetre en el mateix assumpte en la sessió plenària. 
 
 

Secció segona 
La Comissió Especial de Comptes 
 
Article 53. Objecte. 
La Comissió Especial de Comptes té per objecte revisar i informar els comptes de 
l’Ajuntament corresponents a l’exercici anterior (i de les Societats i Organismes 
Autònoms si existissin). 
 
Article 54. Composició. 
La Comissió Informativa que tingui encomanades els assumptes d’hisenda farà les 
funcions de Comissió Especial de Comptes. 
 
Article 55. Funcionament. 

1. El President de la Comissió Especial de Comptes, haurà de convocar la 
Comissió perquè es pugui reunir abans de l’1 de juny de cada any. 

 
Les convocatòries de la Comissió Especial de Comptes es realitzaran per 
escrit, en format paper, o per mitjans electrònics, segons decideixi el seu 
President, prenent en consideració la data límit de celebració prevista al 
paràgraf anterior i amb una antelació igual a la prevista per la celebració 
del Plens, com a mínim*. 

 
2. El compte de l’Ajuntament i si s’escau dels seus organismes autònoms o 

societats són sotmeses a examen i revisió per la Comissió Especial de 
Comptes, que emetrarà el corresponent informe, en el qual s’hi farà 
constar, si s’escau, totes les irregularitats i els defectes que hagi observat 
i les propostes que es portaran al Ple per la seva correcció. Els representants 
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dels grups municipals a la Comissió, podran fer constar al final de l’informe, 
amb caràcter de vot particular les observacions i propostes que no hagin estat 
recollides. 

 
3. Els Grups Municipals i els Regidors no adscrits tenen dret a portar a les 

sessions un assessor tècnic de la seva confiança que, en qualsevol cas, 
només tindrà veu si el President ho considera convenient. 

 
4. Per a tot allò no previst en aquesta a secció, s’aplicarà el que s’estableix 

en la secció anterior, per a Comissions informatives, o allò que disposa el 
règim general de funcionament dels òrgans col·legiats. 

 
Secció Tercera 
Dels Grups municipals 
 
Article 56. Concepte i composició. 

1. En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics 
municipals, com llistes electorals hagin obtingut una representació municipal, 
sense que un mateix Regidor o Regidora pugui formar part de més d’un 
grup polític, ni aquests puguin estar formats per Regidors o Regidores de 
diferent llista electoral, excepte que es tracti del grup mixt. 

 
2. Els Regidors i Regidores que no quedin integrats en un grup, quedaran 

automàticament incorporats al grup mixt, que, a efectes d’actuació 
corporativa, participarà en els activitats de l’Ajuntament de forma anàloga a 
la resta de grups. 

 
3. Els Regidors i Regidores que durant el seu mandat deixen de pertànyer a la 

candidatura en la que varen concórrer al procés electoral, quedaran 
automàticament en la situació de Regidors o Regidores no adscrits, amb els 
drets i deures individuals que es regulen en el present Reglament, excepte 
quan es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de coalició 
electoral i algun dels partits polítics que la integren decideixi abandonar-la. 

 
Article 57. Constitució. 

1. Els Grups Municipals es constituiran mitjançant escrit dirigit a l’Alcalde i 
subscrit per tots els seus integrants, dins dels cinc dies hàbils següents a la 
constitució de la Corporació. En l’esmentat escrit es farà constar el grup 
municipal al qual desitja de ser adscrit i els regidors o regidores als quals es 
designen com a portaveu titular i suplent d’aquest. 

 
2. Els membres de la Corporació que adquireixin la seva condició amb 

posterioritat a la sessió constitutiva de la Corporació hauran d’integrar-se als 
grups mitjançant escrit dirigit a l’Alcalde dins dels cinc dies hàbils següents a 
la presa de possessió del seu càrrec. 

 
Article 58. Grup Mixt 

1. Si d’acord amb el procediment de l’article anterior, resultessin Regidors i 
Regidores no integrats en de cap grup, quedarà automàticament constituït el 
grup mixt, sense necessitat d’acord exprés, en el que quedaran, també 
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automàticament, incorporats. 
 

2. Actuarà com a portaveu del grup mixt, el Regidor o Regidora designat per 
majoria dels seus membres mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia, presentat en el 
Registre General de l’Ajuntament i, en el seu defecte, serà d’aplicació el que 
disposa el paràgraf quart de l’article 82 d’aquest Reglament. 

 

3. Malgrat allò establert a l’article anterior, en qualsevol moment posterior, 
els Regidors i Regidores no integrats podran incorporar-se al grup polític 
municipal corresponent a la seva llista electoral. 

 

4. De la constitució i composició del Grup Mixt i de les seves modificacions, 
s’haurà de donar compte al Ple, per part de l’Alcaldia, en la primera sessió 
que tingui lloc, als mateixos efectes que es preveuen a l’article 86 d’aquest 
Reglament. 

 
Article 59. El registre dels Grups Municipals. 
El Secretari portarà i custodiarà un registre de Grups Municipals en el qual 
constaran les dades següents: 
 

a) Denominació del grup. 
b) Relació dels seus membres, amb detall de: 

 
Primer.- Càrrec i representació que exerceixen dins del 

grup. 
Segon.- Modalitat i lloc de tramesa de convocatòries i 

d’altres documents oficials. 
 
Article 60. Els Portaveus dels Grups Municipals. 

1. El Portaveu d’un Grup Municipal representa aquest, ordinàriament, dins 
l’Ajuntament i manifesta la seva posició oficial amb relació als temes i els 
debats de les sessions municipals. 

 

2. El nomenament i el cessament del Portaveu serà decidit pel propi Grup. 
 

3. Els Portaveus podran delegar lliurement l’ús de la paraula en altres Regidors 
del Grup. 

 
Article 61. Drets dels Grups Municipals. 

1. Els Grups Municipals tindran els drets següents : 
 

a) Percebre del pressupost de la Corporació una  dotació  econòmica  mensual,  
resultant d’aplicar un component fix idèntic per a tots els grups polítics 
municipals, i un altre variable en funció del seu nombre de membres, per a 
contribuir a la satisfacció de les despeses que la seva actuació corporativa els 
generi. 

 
b) Obtenir de l’Alcalde tots els antecedents: les dades, les informacions i les 

còpies que es tinguin en poder dels serveis municipals i resultin necessaris per 
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al desenvolupament de la seva funció. 
 

c) Presentar propostes de resolució, precs, preguntes i esmenes al Ple i a les 
Comissions Informatives. 

 
d) Tenir la màxima informació sobre els assumptes que s’hagin de tractar en el 

Ple, a la Junta de Govern Local, i als Decrets d’Alcaldia. 
 

e) Rebre els reculls informatius municipals, així com puntual informació escrita 
o per altres mitjans idonis, de totes les activitats municipals i de les 
noticies de premsa relatives a l’Ajuntament. 

 
f) Rebre per mitjans telemàtics els ordres del dia i altres documents de totes les 

Comissions Informatives i de la Junta de Govern Local. La tramesa d’aquesta 
documentació per mitjans telemàtics es realitzarà a la persona que hagi estat 
nomenada portaveu del Grup Municipal. 

 
g) Disposar d’un despatx dins de les dependències municipals a compartir amb els 

membres del seu grup, amb capacitat suficient per poder treballar tots els 
membres del grup. 

 
h) Disposar de telèfon, ordinador, fax i fotocopiadora, podent compartir-se entre 

tots els grups polítics municipals que formin part del govern municipal, aquests 
dos últims elements. 

 
i) Poder utilitzar les dependències municipals per fer les reunions necessàries 

per al desenvolupament de la seva tasca. 
 

j) Ésser convidats a tots els actes oficials que realitzi l’Ajuntament, i ser-hi 
representants. 

 
k) Estar representats, proporcionalment, ja sigui per un Regidor o per una 

persona idònia nomenada pel grup, en consells i comissions municipals 
especials, patronats, entitats, fundacions i societats de creació o de 
dependència municipal. 

 
l) Tenir accés als mitjans informatius municipals i utilitzar l’oficina de premsa per 

trametre els seus comunicats. 
 

2. Així mateix, els grups polítics municipals ostentaran legitimació activa per a 
impugnar els actes i acords municipals que els afectin com a grup, i els 
acords adoptats pel Ple de la Corporació que hagin votat en contra per la 
totalitat dels Regidors i Regidores integrants en ells. 

 
3.  El dret dels grups municipal a disposar d’un despatx dins de les dependències 

municipals es regirà per les regles següents: 
 

Primera. El dret es confereix al grup municipal i no al regidors 
municipals individualment. 
 



 
 

 

 

Pàgina 54 de 109 
 

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.ca 

Segona. El despatx serà únic i comú per a tots els grups municipals. 
 
Tercera. La utilització del despatx es podrà realitzar dins de l’horari 
que es fixi a tal efecte i que haurà de trobar-se comprès dins d’aquell 
en què el personal administratiu presti els seus serveis en la 
dependència on s’ubiqui. 
 
Quarta. Dins de l’horari d’utilització del despatx, es fixaran unes 
reserves de franges horàries per a l’ús per cadascun dels grups. La 
durada de cada franja horària serà idèntica. 
 
Cinquena. Fora de les franges horàries reservades, els grups podran 
sol·licitar la utilització del despatx dins de l’horari d’utilització fixat, amb 
una antelació mínima de  dos dies hàbils. La resolució d’aquestes 
sol·licituds es produirà per ordre d’entrada al registre general municipal 
i només podran ser denegades per raons objectives relacionades amb 
els serveis públics municipals. Si en el termini de les 24 hores 
següents  no s’ha notificat al sol·licitant la resposta, s’entendrà 
atorgada. Quan es formuli més d’una sol·licitud el mateix dia, 
l’atorgament s’entendrà concedit a favor d’aquella que hagi entrat 
primer al registre general municipal. 
 
Sisena. Per decret de l’alcalde, escoltat el parer de la junta de 
portaveus, es concretarà: 
 

a. El despatx municipal que s’assigna com a despatx 
dels grups municipals. 

b. L’horari d’utilització del despatx. 
c. Les franges horàries reservades als grups. 
d. Altres aspectes relatius a la utilització del despatx i 

que no contradiguin allò que es regula en aquest 
Reglament. 

 
Article 62. Deures. 
Els Grups Polítics Municipals hauran de respectar en la seva actuació municipal el 
que es preveu en aquest Reglament i en la legislació local de directa aplicació i, en tot 
cas, el principi de bona fe, havent d’observar la deguda cortesia i respectar les normes 
de funcionament dels diferents òrgans de la Corporació que s’estableixen en aquest 
Reglament. 
 

 
TEXT A INCORPORAR 
 
Les comunicacions realitzades com a grup municipal adreçades a l’Ajuntament es 
presentaran per mitjans electrònics actuant el portaveu del grup municipal (o la 
persona que actuï com a suplent d’aquest segons la designació efectuada a aquest 
efecte) com a representant del grup i procedint aquest a la formalització de la tramesa 
(identificació) i a la firma de la documentació (signatura) amb el seu certificat 
personal. La firma de la documentació a presentar com a grup municipal que hagi de 
ser subscrita per tots els seus membres requerirà que el document incorpori la firma 
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electrònica individual de cada un dels seus membres en el mateix document. 
 

 
 
Secció quarta 
La Junta de Portaveus 
 
Article 63. Composició i atribucions. 

1. La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal que, sota la Presidència de 
l’Alcalde, agrupa tots els Portaveus dels Grups municipals. 

 
2. Cada Grup municipal, juntament amb la designació del seu Portaveu, 

designarà també el seu substitut que en cas d’absència del titular, actuarà 
de manera automàtica. Ambdós càrrecs figuraran en el llibre de registre dels 
Grups municipals. 

 
3. La funció de la Junta de Portaveus, és assessorar l’Alcalde en les qüestions 

d’ordre del Ple municipal, i en especial en els casos següents : 
 

a) Emetre la seva opinió pel que fa a la realització de plens fora de la Casa Gran. 
b) Emetre la seva opinió sobre la variació, un mes concret, del dia habitual de 

realització del Ple ordinari. 
c) Emetre la seva opinió pel que fa a assumptes portats al Ple pel sistema 

d’urgència. 
d) Ser consultada en cas que es proposi la deliberació secreta o celebració no 

pública d’un Ple pels motius que estableix l’article 15 del Reglament present. 
e) Assessorar  l’Alcalde  en  els  casos  a  què  es  refereix  l’article  21.1  j)  de  

la  Llei  7/85, reguladora de les Bases de Règim Local. 
f) Decidir, en casos especials, l’ampliació del temps d’intervenció dels Regidors 

en els debats del Ple, d’acord amb el estableix a l’article 17 l’últim paràgraf 
d’aquest Reglament. 

g) Ser consultada per l’Alcalde respecte a la suspensió o l’ajornament del Ple i les 
Comissions Informatives. 

h) Ser consultada per l’Alcalde en els casos en què aquest vulgui desallotjar la 
Sala de Plens i suspendre el Ple, segons s’estableix a l’article 23 d) i e) 
d’aquest Reglament. 

i) Interpretar aquest Reglament d’acord amb el que s’hi estableix en l’article 
numero 4. 

j) Ser informada, prèviament, de la necessitat de deixar en suspens un acord del 
Ple. 

k) Ser informada de la marxa i dels resultats d’expedients que s’instrueixin a 
funcionaris per faltes greus. 

l) La Junta de Portaveus acompanyarà l’Alcalde en la presidència dels actes 
en què la Corporació representi la ciutat. 

m) A efectes de protocol, es tindrà en compte la Junta de Portaveus. 
n) Totes aquelles altres competències que l’Alcalde estimi convenients. 

 
Article  64.  Règim de funcionament.- 

1. La Junta de Portaveus es reunirà sempre que calgui d'acord amb els motius 
que s'estableixen a l'article anterior. A més a més, es reunirà cada vegada 
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que sigui convenient per altres motius especials, per convocatòria de 
l'Alcalde, per iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres. 

 
La convocatòria als membres de la Junta de Portaveus s’efectuarà 
obligatòriament i de forma exclusiva per mitjans electrònics. A l’expedient 
corresponent a la sessió s’incorporarà la documentació acreditativa de la 
notificació electrònica de la convocatòria a tots els membres de la Corporació. 

 
2. La Junta es considerarà constituïda amb la presència de la meitat més 

un dels seus membres, l'Alcalde inclòs. 
 

3. La Junta pot emetre acords, informes i recomanacions. La presa d'acords 
requerirà majoria absoluta. Els informes, dictàmens o recomanacions 
s'adoptaran per majoria simple. Les votacions s’efectuaran per vot ponderat 
dels Grups Municipals. Els vots discordants es faran constar en el mateix 
text. 

 
4. Quan calgui aixecar acta, la Junta de Portaveus requerirà la presència del 

secretari de la Corporació o de qui el substitueix, a fi de donar fe. 
 
 
TITOL SEGON 
L’Estatut dels membres de la Corporació 
 
CAPÍTOL PRIMER 
Dels drets i deures dels Regidors municipals 
 
Article 65. Drets. 

1. Són drets dels Regidors municipals, tots els que  expressament es reconeixen 
en la legislació del règim local i, especialment, els següents: 

 
a) Participar en les sessions plenàries de l’Ajuntament, i, d’acord amb el que 

s’estableix en aquest Reglament, en les Comissions informatives, en la 
Comissió especial de Comptes i d’altres òrgans de representació de 
l’Ajuntament en què així es determini. La participació en un òrgan municipal 
inclou el dret d’assistència a les sessions, el dret a intervenir i el dret a 
manifestar-se i deixar constància de la seva opinió amb relació a les qüestions 
que es plantegin. 

 
b) Rebre còpia de convocatòries, extractes del Ple i de les Comissions 

Informatives de les quals formi part, que s’efectuaran per mitjans electrònics, 
sempre que així estigui previst al seu règim de funcionament; examinar en 
qualsevol moment les actes; i a través del portaveu del seu grup, rebre tota 
aquella informació que s’expressa en aquest Reglament. 

 
Aquest dret a ser convocat per mitjans electrònics es configura com 
un dret/deure a rebre les corresponents convocatòries 
electròniques*. 

 
c) Rebre amb càrrec als Pressupostos municipals, les retribucions i les 
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indemnitzacions que corresponguin d’acord amb els criteris que s’estableixen en 
la legislació de règim local, en aquest reglament i en els pressupostos de 
l’Ajuntament. 

 
d) Obtenir dels òrgans de govern de l’Ajuntament, tota la informació relativa  als  

afers municipals que sigui necessària per a l’exercici de les seves funcions. 
Els serveis administratius municipals, o els funcionaris corresponents, 
estaran obligats a facilitar la informació, sense prèvia autorització, en els 
casos següents : 

 
Primer.- Quan es tracti de l’accés dels Regidors amb responsabilitats 
municipals o delegacions a la informació relacionada amb les seves 
responsabilitats. 
Segon.- Quan es tracti de l’accés de qualsevol Regidor municipal a 
la documentació pròpia dels assumptes que hagin de ser tractats 
pels òrgans col·legiats dels que formi part o a les resolucions i els 
acords efectius de tots els òrgans municipals. 
Tercer.- Quan es tracti de l’accés dels Regidors a la informació o a 
la documentació pública de l’Ajuntament, així com als expedients 
administratius en què els Regidors puguin tenir la condició 
d’interessats d’acord amb la legislació administrativa. 

 
2. Llevat dels supòsits esmentats en els subapartats primer, segon i tercer de 

l’apartat  d) d’aquest mateix article, en cap cas no podrà facilitar-se als Regidors 
l’accés directe a la informació, sense la prèvia autorització de l’Alcalde. Aquest 
resoldrà en els terminis establerts en la legislació de règim local. 

 
3. Només es podrà denegar, justificant-ne el motiu al peticionari o al Cap del 

Grup Municipal, l’accés a una informació en els supòsits següents : 
 

Primer.- Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui 
vulnerar el dret constitucional a l’honor, a la intimitat personal o 
familiar i a la pròpia imatge de les persones. 
Segon.- Quan es tracti de matèries referents a la seguretat 
ciutadana o a la protecció civil, la publicitat de les quals pot 
implicar l’alteració de l’ordre. 
Tercer.- Quan es tracti de matèries afectades per la legislació 
general sobre secrets oficials, i de limitació de l’accés a les dades 
estadístiques. 
Quart.- Quan es tracti d’informació sotmesa a secret sumarial. 

 
e) Ser tractats amb els honors i les distincions propis dels seus càrrecs. 

 
f) Disposar dels mitjans necessaris per fer la seva tasca, en els termes que 

determinen aquest Reglament i, concretament, disposar d’un despatx a 
compartir amb els membres del seu grup. 

 
g) Impugnar els acords i disposicions municipals en els termes que estableix la 

legislació general. 
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h) Rebre els ciutadans que ho desitgin i convocar-los a les dependències 
municipals assignades, sempre que sigui per tractar qüestions pròpies dels seus 
càrrecs i sense perjudici de l’aplicació de les normes d’utilització dels locals 
municipals, que les disponibilitats existents ho permetin i no causin perjudici al 
funcionament ordinari dels òrgans polítics o serveis administratius de 
l’Ajuntament. 

 
i) Rebre sistemàticament, i sense necessitat d’ordre expressa, la documentació 

municipal següent, Pressupostos, Ordenances, Organigrama, acords que 
modifiquin el cartipàs, l’organigrama o l’organització municipal, plantilla de 
treballadors i ROM. Aquesta documentació es pot rebre en qualsevol tipus de 
suport. 

 
j) Ser informats dels avantprojectes d’Ordenances, Reglaments i Pressupostos, 

així com de les seves modificacions, el text dels quals, després de ser aprovat 
pel govern municipal, serà lliurat als grups municipals pel seu examen en un 
termini mínim de 10 dies. Durant aquest període els regidors podran presentar 
les esmenes que considerin oportunes, les quals seran tractades en la sessió 
de la Comissió Informativa corresponent que tindrà lloc per tal de dictaminar el 
projecte que hagi de ser objecte de l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament. 

 
k) Assistir amb lloc preferent als actes que organitzi l’Ajuntament. 

 
Article 66. Deures. 

1. Són deures dels Regidors municipals els enumerats a les lleis i altres 
disposicions que siguin d’aplicació, i en especial, els següents : 

 
a) Assistir als Plens municipals i a les reunions dels altres òrgans 

municipals dels quals siguin membres i hagin estat degudament 
convocats, fins i tot per mitjans electrònics, que implica el deure de rebre 
les corresponents convocatòries. 

 
Quan  es  tracti  de  convocatòries  electròniques  aquest  deure  s’entendrà  
complert  amb l’accés al contingut de la comunicació electrònica. 

 
b) Formular la declaració dels seus béns i de les seves activitats privades en 

el corresponent Registre d’Interessos de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
estableixen els articles 75.5 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del 
Règim Local, 163 del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i en aquest mateix 
Reglament. 

 
c) Respectar la confidencialitat de la informació a què tinguin accés per raó 

del seu càrrec. 
 
d) Respectar les normes vigents sobre el règim d’incompatibilitats. 
 
e) Comunicar a l’Alcalde les absències del terme municipal, amb una durada 

superior a 30 dies. 
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f) Abstenir-se de prendre part en deliberacions, votacions i decisions  en els 
casos que assenyalen les lleis. 

 

 
TEXT A INCORPORAR 
(NOU APARTAT g) 
 

1. Fer ús de mitjans electrònics en les comunicacions adreçades a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 
Les comunicacions realitzades com a regidor municipal adreçades a 
l’Ajuntament es presentaran per mitjans electrònics procedint aquest a la 
formalització de la tramesa (identificació) i a la firma de la documentació 
(signatura) amb el seu certificat personal. La firma de la documentació a 
presentar de forma conjunta amb altres regidors (quan no es tracti de 
documentació a presentar com grup municipal) requerirà que el document 
incorpori la firma electrònica individual de cada un dels seus membres en el 
mateix document. 
 
Correspon a cada regidor l’obligació de disposar i custodiar els mitjans 
necessaris per la realització dels actes d’identificació i signatura electrònica, 
amb independència de la disponibilitat en seu de les dependències 
municipals de punts d’accés habilitats (instal·lat al despatx assignat als 
grups municipals) i del lliurament de certificats TCAT vinculats a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages emesos pel Consorci AOC a partir 
de sol·licitud dels serveis municipals. 
 
Respecte al lliurament de certificats electrònics vinculats a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages s’estableix que l’obligació de custodia correspon a 
cada regidor, essent necessària la comunicació de qualsevol incidència a 
l’àrea de secretaria. En cas de no poder fer ús d’aquest certificat o preferir 
l’ús d’una modalitat de certificat diferent, el titular haurà de fer servir altre 
certificat electrònic respecte al qual la sol·licitud i gestió d’instal·lació i 
manteniment li correspondrà de forma exclusiva a cada regidor (a efectes 
informatius es fa constar alguns dels organismes emissors i modalitats de 
certificats per persones físiques: IdCat – Consorci AOC; eDNI – Direcció 
General de Policia; Certificat d’Identitat de Persona Física – CERES 
FNMT...) 

 
 

2. D’acord amb el que estableix l’article 78.4 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de 
Règim Local, l’Alcalde podrà sancionar amb una multa de fins el 50% de la 
quantitat assignada per assistència a les sessions o l’incompliment reiterat de les 
seves obligacions, d’acord amb el que determina la legislació de la Generalitat o, 
supletòriament, la de l’Estat. La imposició d’aquest tipus de sanció es comunicarà a 
l’interessat i al Ple municipal. 
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CAPÍTOL SEGON 
Dedicació i drets econòmics dels Regidors 
 
Article 67. Regidors amb dret a retribució. 
D’acord amb el que estableix l’article 75 de la Llei 7/85 i 148 de la Llei 8/87 
Municipal de Catalunya, tindran dret a rebre retribucions per l’exercici dels seus 
càrrecs i a ser donats d’alta en el Règim general de la Seguretat Social, els Regidors 
que desenvolupin les seves responsabilitats municipals en règim de dedicació  
exclusiva o parcial. 
 
Article 68. Competència per determinar les retribucions. 
Serà el Ple municipal qui, a proposta de l’Alcalde, determini els membres de la 
Corporació que exerciran les seves responsabilitats en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, i la quantitat a percebre, per cada Regidor amb aquest règim, 
d’acord amb el que disposin les lleis i els pressupostos municipals. 
 
Article 69. Concepte de dedicació exclusiva. 
El reconeixement de dedicació exclusiva a un Regidor suposarà la dedicació plena a 
les tasques municipals que li siguin encomanades i la incompatibilitat expressa amb 
qualsevol altre tipus de dedicació o treball lucratiu que minvi la seva dedicació a les 
obligacions que tingui encomanades a l’Ajuntament. Tan sols s’admetrà l’excepció de 
dedicacions marginals a afers relacionats amb el patrimoni personal, familiar o la 
pròpia professió. 
 
Article 70. Retribucions i indemnitzacions. 

1. Els membres de la corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial 
tindran dret a percebre, amb càrrec al pressupost municipal, una retribució 
fixa en la seva qualitat i periòdica en la seva meritació, que es farà efectiva en 
catorze pagues anuals iguals, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i 
dues que s’abonaran en els mesos de juny i desembre. 

 
2. Mentre no es reguli per llei, es seguiran les recomanacions de les 

associacions municipalistes. 
 

3. Els membres de la corporació sense règim de dedicació específica tindran 
dret a percebre indemnitzacions en concepte d’assistències als òrgans 
col·legiats dels quals formin part, en els termes que el Ple determini, així 
com a les restants indemnitzacions previstes per la legislació vigent. 

 
4. En tot cas serà necessària l’efectiva assistència dels regidors als esmentats 

òrgans que haurà de ser documentalment justificada mitjançant certificat del 
seu secretari, amb caràcter previ al seu abonament. 

 
5. Aquestes indemnitzacions, que no podran ser fixes en la seva quantia ni 

periòdiques en la seva meritació, hauran de ser iguals per a tots els membres 
de la Corporació que formin part del mateix òrgan. 

 
6. L’import d’aquestes quanties podrà revisar-se durant el mandat corporatiu, bé 

a través de l’aprovació del pressupost anual de l’Ajuntament, quan 
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s’incrementin en el mateix o inferior percentatge que el fixat en la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al personal al servei de la corporació, bé 
mitjançant acord plenari exprés, quan el seu increment sigui superior. 

 
7. Tanmateix, seran objecte d’indemnització econòmica les despeses justificades 

que es derivin directament de l’exercici del càrrec, en concepte de dietes, 
despeses de locomoció i resta de conceptes previstos a la legislació general 
aplicable. 

 
8. Tant les retribucions com les indemnitzacions per assistències estaran 

subjectes a retencions fiscals de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, i a les corresponents retencions derivades de la seva cotització a 
la Seguretat Social, en els termes establerts per l’ordenament jurídic. 

 
Article 71. Altres drets de caràcter sociolaboral. 
Els Regidors que hagin desenvolupat el seu càrrec en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, tindran dret al subsidi d’atur en els termes i condicions que 
s’estableixen per la legislació sectorial corresponent i al reconeixement de les 
situacions administratives que es deriven de la condició de funcionaris del mateix 
Ajuntament o d’altres administracions públiques, en aquest últim cas quan exerceixen 
el seu càrrec municipal en règim de dedicació exclusiva o parcial, quedaran en la 
situació de serveis especials, amb dret a reserva de plaça i destí i al còmput del 
temps que restin en aquesta situació, a efectes d’antiguitat, consolidació del grau 
personal i drets passius. 
 
CAPITOL TERCER 
Incompatibilitats i registre d’interessos 
 
Article 72. Incompatibilitats. 

1. L’Alcalde i els Regidors municipals estaran sotmesos a la regulació legal 
vigent en matèria d’incompatibilitats. Aquesta declaració seguirà el 
modelatge que s’estableix a l’annex 1. 

 
2. El Ple i l’Alcalde vetllaran especialment pel compliment d’aquesta normativa. 

 
Article 73. El Registre d’Interessos. 

1. D’acord amb el que disposa l’article 163 del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
concordants de la Llei de règim local, es formalitzarà un Registre 
d’Interessos dels Regidors. 

 
2. El Registre d’Interessos, sota la responsabilitat de l’Alcalde, el portarà i 

custodiarà el Secretari de la Corporació mitjançant un llibre foliat i 
enquadernat, sens perjudici de la seva possible mecanització. 

 
3. Aquest llibre s’encetarà amb una providència del secretari i amb el vist-i-

plau de l’Alcalde. Cada declaració serà signada per l’interessat i 
certificada pel secretari en la seva qualitat de fedatari municipal. 
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Article 74. L’obligació de declarar els interessos. 
1. Tots els Regidors, abans de la presa de possessió, tindran l’obligació de 

formular una declaració dels seus béns i de les activitats privades que els 
proporcionin o puguin proporcionar- los ingressos econòmics o que afectin 
l’àmbit de competències de la Corporació. 

 
2. També estaran obligats a declarar les variacions substancials que s’hi 

produeixin durant el temps del seu mandat. 
 

3. La declaració d’interessos serà un requisit previ per poder assumir les 
responsabilitats de Regidors o la seva variació. 

 
4. El termini màxim per fer les declaracions motivades per la variació de les 

dades del registre és d’un mes a partir del moment que es produeixin. 
 
Article 75. Interessos a declarar. 
La  declaració d’interessos es farà d’acord amb el  modelatge que s’estableix a l’annex  
2, i contindrà els següents extrems referits a cada Regidor: 
 

a) Patrimoni immobiliari. 
b) Patrimoni mobiliari. 
c) Comptes i dipòsits bancaris. 
d) Vehicles. 
e) Altres béns mobles d’especial valor. 

 
Article 76. Publicitat del Registre d’Interessos. 

1. Tindran accés al Registre d’Interessos els membres de la Corporació i les 
autoritats judicials o de comptes. 

 
2. Per poder certificar sobre les dades del Registre d’Interessos, caldrà 

acreditar la condició legal de tenir un interès legítim i directe, previ acord del 
plenari. 

 
3. El Registre serà custodiat pel secretari i ningú no el podrà retirar. 

 
TITOL TERCER 
De la participació ciutadana 
 
CAPÍTOL PRIMER 
 
Article 77. Participació ciutadana. 

1. L’Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els 
assumptes públics, reconeix i garanteix el dret de participació de tots els veïns 
i veïnes, a participar en els assumptes públics en els termes que 
reglamentàriament aprovi l’Ajuntament en Ple, en un Reglament de 
Participació Ciutadana. 

 
2. El termini per a l’inici del procés de redacció del Reglament de Participació 

Ciutadana no haurà de ser superior a 12 mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquest reglament. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
El sistema de notificació electrònica emprat per la convocatòria d’òrgans col·legiats en 
els supòsits que resulti d’aplicació haurà de garantir que els membres d’aquests 
rebin, en el telèfon mòbil o el correu electrònic que hagin indicat per aquesta finalitat, 
un avís de notificació electrònica pendent de consultar. Per la posada en marxa 
d’aquest servei serà necessari que prèviament es disposin dels mitjans necessaris 
per la seva realització (concretats en l’habilitació del servei de notificació a través de 
la web i l’entrega de certificats digitals d’identificació als regidors). Un cop 
disponible aquest servei, en cas que algun regidor o alguna regidora no disposi 
dels mitjans informàtics necessaris per la seva consulta, podrà fer ús dels equips 
disponibles a la Casa Consistorial. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Única.- Entrada en vigor del present Reglament orgànic municipal. 
 
Aquest Reglament, que consta de 77 articles, una disposició addicional i una 
disposició final, entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l’Ajuntament i 
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi 
transcorregut el termini de 15 dies després de la íntegra publicació del seu articulat, 
que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
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ANNEX 1 
 
DECLARACIÓ JURADA DE CAUSA DE POSSIBLE INCOMPABILITAT I 
ACTIVITAT 
 
 

NÚM. DE REGISTRE: 
 
 

Cognoms i nom: 
............ 

NIF: 
...........
. 

Domicili: 
............ 

Municipi: 
............ 

C.P. 

Adreça electrònica: 
............ 

Telèfon: 
............ 

Fax 
...........
. :  

DE CONFORMITAT AMB EL QUE S’ESTABLEIX EN L’ART. 75.7 DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL,  I 
ART. 163 DEL DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D’ABRIL, QUE APROVA 
EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE 
CATALUNYA, EL  REGIDOR LES DADES D’IDENTIFICACIÓ  DEL  QUAL 
CONSTEN ACREDITADES UT  SUPRA, FORMULA A CONTINUACIÓ 
DECLARACIÓ DELS SEUS BÉNS PATRIMONIALS, I MANIFESTA, SOTA LA 
SEVA RESPONSABILITAT, QUE LES DADES CONSIGNADES SÓN 
RIGOROSAMENT CERTES. 
 

 
1. SUPÒSITS DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT 

 
..................... 

 
2. TREBALL EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, ORGANISMES, ENTITATS, 
EMPRESES PÚBLIQUES O PRIVADES. Denominació de l’entitat Càrrec o categoria 
 
......................... 

 

 
3. ACTIVITATS O OCUPACIONS MERCANTILS O INDUSTRIALS 

 
......................... 

 
4. EXERCICI DE PROFESSIONS LIBERALS 

Col·legi professional al qual 
pertany:. 

Direcció del despatx, 
consulta, gabinet o 
estudi: 

Núm. de 
col·legiat: 

 
................ 

 
......................... 

 
...............
..........  
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5. ALTRES ACTIVITATS 

 
......................... 

 
SANT FRUITOS DE BAGES ,.... de ..…………….. del 20.... EL REGIDOR 
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ANNEX 2 
 
DECLARACIÓ JURADA DE BÉNS PATRIMONIALS 
 
NÚM.  DE REGISTRE: 
 
 
 

Cognoms i nom: 
............ 

NIF: 
............ 

Domicili: 
............ 

Municipi: 
............ 

C.P. 
............ 

Adreça electrònica: 
............ 

Telèfon: 
............ 

Fax: 
............ 

 
DE CONFORMITAT AMB EL QUE S’ESTABLEIX EN L’ART. 75.7 DE LA LLEI 
7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL,  I 
ART. 163 DEL DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D’ABRIL, QUE APROVA 
EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE 
CATALUNYA, EL REGIDOR LES DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL QUAL 
CONSTEN ACREDITADES UT SUPRA, FORMULA A CONTINUACIÓ 
DECLARACIÓ DELS SEUS BÉNS PATRIMONIALS, I MANIFESTA, SOTA LA 
SEVA RESPONSABILITAT, QUE LES DADES CONSIGNADES SÓN 
RIGOROSAMENT CERTES. 
 

 
PATRIMONI IMMOBILIARI. 

Clas
se 
de 
finc
a 

Ubicació Ins
cri
pci
ó 
re
gis
tral 

Data d’adquisició 

 
.......
..... 

 
............ 

 
.....
.....
.. 

 
............ 

 
PATRIMONI MOBILIARI 

Classe 
de títols 

Nú
mer
o 

Entitat emissora Data d’adquisició 

 
............ 

 
......
...... 

 
............ 

 
............ 

 
 
COMPTES I DIPÒSITS BANCARIS. 
Classe Nú

mer
o 

Entitat 
bancària 

Data d’obertura 
 
............ 

 
......
...... 

 
............ 

 
............ 

 
AUTOMÒVILS O ALTRES VEHICLES. 

Clas
se 

Marca, 
model 

Any 
matricul
ació 

Ma
tríc
ula 

Observacions 
 
.......
..... 

 
............ 

 
............ 

 
.....
.....
.. 

 
............ 
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ALTRES BÉNS MOBLES D’ESPECIAL VALOR 

Clas
se 

Descripció 
 
.......
..... 

 
............ 

 
SANT FRUITOS DE BAGES ,.... de ..…………….. del 20....  
EL REGIDOR 
 

 
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 : 2 ( 2 ERC )  
                                      Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

 
 

10. Modificació de la plantilla per redefinició de la plaça d’oficial 2a 
instal·lacions esportives i amortització d’una plaça d’auxiliar 
administrativa (exp. 518/2017) 

 
Primer.- Donat que properament el treballador que ocupa la plaça d’oficial 2a 
d’instal·lacions esportives es jubilarà definitivament i vist les necessitats organitzatives 
de la brigada d’obres, és fa necessària la redefinició d’aquesta plaça, en el sentit de 
passar-se a anomenar com a oficial 2a,  ampliant-se la dotació de les places d’oficials 
2ª  atès que es redefineix la d’oficial 2ª instal·lacions esportives, desapareixent 
aquesta. Redefinició que es justifica per necessitats del servei i organització interna de 
la Brigada d’obres. 
 
Segon.- Donat que la Relació de Llocs de Treball aprovada l’any 2015 ja està previst 
aquest lloc de treball com a oficial 2a. 
 
Tercer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20.06.2016 
es va aprovar la convocatòria per cobrir, pel procediment de concurs-oposició, torn 
restringit de promoció interna, dues places d’administratives, del personal funcionari 
d’aquest Ajuntament. L’accés a les places d’administratiu/va comportarà l’amortització 
de les places i llocs d’auxiliar administratiu/va d’acord amb el previst a la plantilla i la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
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Quart.- En data 20.03.2017 es va portar a terme el corresponent procés selectiu el 
qual va ser superat per una de les candidates presentades, la qual cosa comporta la 
corresponent amortització de la plaça i lloc d’auxiliar administrativa. 
 
Cinquè.- Donat que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el 3-11-2016 va 
declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter propi de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages per l’any 2017, els següents: 
 

a) Tota l’activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims 
obligatoris enunciats a l’article 26 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de  Règim Local 

b) Àrea de Serveis Socials: Treballadores socials, els educadors socials i les 
Treballadores familiars. 

c) Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per 
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres; els conserges dels centres escolars, així com la gestió tècnica de 
l’àmbit educatiu del municipi. 

d) Àrea de Servei Local d’Ocupació, Promoció econòmica i Desenvolupament 
Local: personal dedicat al desenvolupament local d’ocupació i 
desenvolupament promoció teixit empresarial, el personal destinat a la inserció 
laboral dels col·lectius amb risc d’exclusió social i tot el personal que pugui ser 
contractat mitjançant Plans d’Ocupació Locals. 

e) Àrea de Seguretat Ciutadana: sergent, caporals, agents de la policia local i el 
personal dedicat a l’àmbit de la protecció civil, d’atenció a urgències i 
emergències de tot tipus. 

f) Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadana. Servei de participació 
ciutadana i comunicació. La funció de fe pública, assessorament legal 
perceptiu. La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostària. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
Servei de contractació administrativa i informàtica. Serveis de tramitació i gestió 
electrònica de procediments administratius. El servei de la Secretaria municipal. 

g) Àrea de Serveis Territorials: El control sanitari del medi ambient; d’indústries, 
activitats i serveis, transport, soroll i vibracions d’edificis, de la distribució i 
subministrament d’aliments i de cementiris. Els serveis d’ordenació i tramitació  
d’obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions. El 
servei de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics. 

 
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial i prioritari les categories 
i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i amb les 
dotacions estrictament imprescindibles per a dur-los a terme. 
 
I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves 
especialitats funcionals, es consideren essencials i prioritaris per a garantir l’ adequat 
funcionament dels serveis públics. 
 
Sisè.- Considerant que l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local i article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la 
modificació de la plantilla. 
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S’ACORDA: 
 
Primer.- Redefinir la plaça d’oficial segona d’instal·lacions esportives, com a 
conseqüència dels motius anteriorment esmentats, la qual passarà a anomenar-se 
oficial segona, realitzant-se les corresponents modificacions a la plantilla de personal. 
 
Segon.- Amortitzar la plaça i lloc de treball d’auxiliar administrativa pels motius indicats 
als punts segon i tercer a la part expositiva. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 15 dies des 
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la 
informació pública no es formulés al·legacions. 
 
Cinquè.- Disposar, per el cas que l’aprovació esdevingui definitiva, la publicació 
d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes 
municipals i trametre còpies certificades de la modificació de plantilla a l’Administració 
de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, 
en tel termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Sisè.- Notificar-ho a la Junta de Personal i al Comitè d’empresa. 
 
Setè.- Declarar que l’acord es un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no 
pot ser impugnat separadament i tanmateix que els legitimats activament poden 
interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Vuitè.- Declarar que, si l’aprovació inicial esdevé definitiva: 
 

1. 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. 

2. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 

 
11. Modificació del lloc de treball de Tresorer/a i del Tècnic/a mig de gestió 

econòmica (exp. 833/2016) 
 
Primer.- Per escrit de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, tramés per EACAT amb RE 646 de 25.05.2016, comunica que arran de 
l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els ens locals amb secretaria 
classificada en classe segona ham de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de 
tresoreria com a lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Segon.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 11.02.2016 es va modificar la 
plantilla 2016 juntament amb l’aprovació del pressupost 2016, creant-se la plaça de 
Tresorer/a com a funcionari d’habilitació estatal, quedant pendent la configuració 
corresponent a aquest lloc de treball. 
 
Tercer.- Donat que el lloc de treball de Tècnic mig de gestió econòmica tenia adscrites 
les tasques de tresorer, es fa necessària la seva configuració, ja que per acord del Ple 
de 11.02.2016 es va provar la modificació de la plaça. 
 
Quart.- Realitzats els tràmits oportuns amb la Junta de Personal. 
 
Cinquè.- Considerant que l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local i article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la 
modificació de la relació de llocs de treball. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la fitxa descriptiva i la configuració del lloc de treball de Tresorer/a 
pels motius anteriorment exposats3: 
 
Lloc de treball: Tresorer/a 
Règim: funcionari/a habilitat nacional 
Grup classificació: A1 
Complement de Destí: Nivell 26 
Complement Específic: 22.318,68 € bruts anuals (14 mensualitats) 
Tipologia de jornada: ordinària 

                                                        
3 configuració dels llocs de treball que es troba vigent actualment, d’acord amb el que estableix la Disposició 
sobre l’aplicació de la Relació de llocs de treball aprovades pel Ple celebrat en data 08.04.2015. 
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Descripció lloc de treball: Fitxa 1.2 (consta a l’expedient) 
Aplicació pressupostaria: 13 920 12000, 13 920 12100,13 920 12101 
 
Segon.- Redefinir el lloc de treball de Tècnic mig de Gestió Econòmica, pels motius 
anteriorment exposats,  i segons les Disposicions sobre l’aplicació de la Relació de 
llocs de treball aprovades pel Ple celebrat en data 08.04.20154: 
 
Lloc de treball: Tècnic mig Gestió Econòmica 
Règim: funcionari/a  
Grup classificació: A2 
Complement de Destí: Nivell 22 
Complement Específic: 13.155,72 € bruts anuals (14 mensualitats) 
Tipologia de jornada: ordinària 
Descripció lloc de treball: Fitxa 4 – Annex 4.4 (consta a l’expedient) 
Aplicació pressupostaria: 13 920 12001, 13 920 12100,13 920 12101 
 
Tercer.- Disposar, per el cas que l’aprovació esdevingui definitiva, la publicació 
d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes 
municipals i trametre còpies certificades de la modificació de la relació de llocs de 
treball a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat, en tel termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Quart.- Notificar-ho a la Junta de Personal de la Corporació. 
 
Cinquè.- Realitzar els tràmits oportuns per sol·licitar a la  Direcció General 
d’Administració Local la classificació del lloc de treball de Tresorer/a. 
 
Sisè.- Declarar que l’acord es un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no 
pot ser impugnat separadament i tanmateix que els legitimats activament poden 
interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Setè.- Declarar que, si l’aprovació inicial esdevé definitiva: 
 

4. 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. 

5. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
 
 
 

                                                        
4 configuració dels llocs de treball que es troba vigent actualment, d’acord amb el que estableix la Disposició 
sobre l’aplicació de la Relació de llocs de treball aprovades pel Ple celebrat en data 08.04.2015. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 
 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI  
 

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual PGOM en l’àmbit del 
polígon industrial de Santa Anna (exp. 465/2016) 

 
 
Primer. L’Ajuntament en sessió de data 15 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de Santa 
Anna, havent d’incorporar-se en el document d’aprovació provisional les indicacions 
descrites a l’informe de l’arquitecta municipal: 
 
Pel que respecta a la funcionalitat dels espais lliures, caldrà afegir un apartat específic 
en la documentació que justifiqui un a un els espais lliures modificats. Especialment 
s’atendrà a la nova situació proposta respecte de l’existent, a garantir un bon accés als 
espais i a la possibilitat d’utilització d’aquests per a les finalitats que se li atorguen als 
espais lliures. 
 
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci  
al Diari Regió-7 de data 25 de juliol de 2016, BOP de data 28 de juliol de 2016,  tauler 
d’anuncis i web municipal, a fi que els particulars, associacions i corporacions 
formulessin suggeriments, alternatives o al·legacions que considerin oportunes així 
com sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Tercer. Durant el tràmit d’informació pública s’han produït les al·legacions següents: 
 

1. Josep Bonvehí Casellas, en representació de  SOL-BAGES SA (RGE 3962, de 
28.09.16). 

2. Abelardo Guerrero Castillo, en nom i representació de FONTIME SLU (RGE 
3983, de 29.09.16). 

3. Jordi Piñot Sant, en nom i representació de MACSA SA (RGE 3984, de 
29.09.16). 
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4. Justo Angel Oreja Guevara, en nom i representació de KLOECKNER METALS 
IBERICA SA (RE 3985, de 29.09.16). 

5. Joan Gonzalez Garriga, en nom i representació de DISTRIBUÏDORA JOAN SA 
(RGE 3987, de 29.09.16). 

6. Juan Garcia Martin i Faustino Molina Rubio, en nom i representació de 
OXIMECANO DEL BAGES SL (RGE 3988, de 29.09.16). 

7. Manuel Tatjé Solé, en nom propi (RE 3989, de 29.09.16). 
8. Roger Pujol Solano, en nom i representació de DISTRIBUÏDORA DEL BAGES 

SA (RGE 3990, de 29.09.16). 
9. Pedro Borrellas Puigpelat, en  nom i representació de ACERBAGES 

PROMOCIÓ SL (RGE 3991, de 29.09.16). 
10. Pedro Borrellas Puigpelat, en nom propi (RGE 3992, de 29.09.16). 
11. Pedro Borrellas Puigpelat, en nom i representació de BORRELLAS SANTA 

ANNA SL (RGE 3993, de 29.09.16). 
12. Pedro Borrellas Puigpelat, en nom i representació de SANT FRUITÓS 

PROMOTORA CB (RGE 3994, de 29.09.16). 
13. Rosa Ma.Gall Duarri, en nom propi (RGE 3996, de 29.09.16). 
14. Yolanda Company López, en nom i representació de HIDRADUAL SL (RGE 

E/001429 de 29.09.16). 
15. Carlos Garriga Sels, en nom i representació de BAGAMO SA (correu 

administratiu de 29.09.16, RGE 4009 de 30.09.16). 
16. Ajuntament de Santpedor (RGE 4130, de 11.10.16) 

 
Quart. Atès que el document d’aprovació provisional incorpora les prescripcions 
derivades de l’acord d’aprovació inicial. 

 
Cinquè. Atès l’informe de l’arquitecta de 29.3.17 i del secretari i interventor municipals 
de 30.3.17, que s’uneixen com annex 1 i 2 a aquest acord. 

 
S’ACORDA: 

 
Primer. Resoldre les al·legacions formulades durant la informació pública,  en base a 
l’informe emès per INGLOBA GROUP ASESORES SL,  tècnics redactors del 
projectes, que s’uneix com annex 3 a aquest acte i motivació seva. 

 
Segon. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en l’àmbit de Santa Anna. 

 
Tercer. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central amb la finalitat que resolgui sobre la seva 
aprovació definitiva. 

 
Quart. 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. 

 
ANNEX 1 INFORME DE L’ARQUITECTA MUNICIPAL 
ANNEX 2 INFORME DEL SECRETARI I INTERVENTOR MUNICIPALS 
ANNEX 3 INFORME AL.LEGACIONS  



 
 

 

 

Pàgina 74 de 109 
 

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.ca 

 
( VEURE ANNEXOS AL FINAL) 
 
 
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 : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 

13. Aprovació de la Declaració de Tarragona: Per un turisme sostenible i 
compartit (exp. 517/2017) 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 3 de juliol de 1997  va aprovar adherir-se a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
 
Atès que en el marc de la 17a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat es va aprovar la Declaració de Tarragona “Per un turisme sostenible i 
compartit”. 
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de treballar per promoure 
un turisme sostenible, amb lideratge públic i models de gestió responsable, i per 
conservar el patrimoni natural i cultural del nostre municipi. 
 
Atès el text de la declaració, obrant a l’expedient.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-nos a la Declaració de Tarragona aprovada per la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat en la 17a Assemblea celebrada a Tarragona (Annex A). 
 
Segon.- Notificar aquest acord al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
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. 
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- 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. 
 
Annex A. DECLARACIÓ DE TARRAGONA : PER UN TURISME SOSTENIBLE I 
COMPARTIT 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 
 

14. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal en l’àmbit del PAU1 de l’Antiga fàbrica de Bertrand 
i Serra. (exp 1615/2016) 

 
Primer. El Ple municipal en sessió de 9 de febrer de 2017, va aprovar inicialment la 
modificació puntual del PGOM afectant la volumetria de les finques II i III fàbrica 
Bertrand i Serra- PAU 1, promoguda per UPLAN i assumida per l’Ajuntament, amb la 
introducció d’ofici de les esmenes següents, les quals seran incorporades al cos de 
l’instrument que s’aprovi provisionalment:   
 
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. L’acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al diari El 
Punt Avui de 18 de febrer de 2017,  BOPB de data 28 de febrer de 2017, tauler 
d’anuncis i web municipal, a fi que els particulars, associacions i corporacions 
formulessin suggeriments, alternatives o al·legacions que considerin oportunes. 
 
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Tercer. En data 4 d’abril de 2017 (E/001545-2017), Fargas Arquitectes FGRM SL, 
tècnics redactors del projecte, presenten la proposta de la modificació puntual que 
incorpora les esmenes derivades de l’acord d’aprovació inicial. 
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Cinquè. Atès l’informe de l’arquitecta i vicesecretari municipals.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal afectant la volumetria de les finques II i III fàbrica Bertrand i Serra-PAU 1. 
 
Segon. Elevar l’expedient de la modificació puntual a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat que resolgui sobre la seva 
aprovació definitiva. 
 
Tercer. Aprovar la liquidació núm.  2015/020/000113 de la taxa corresponent per un 
import de 110,64 euros (publicacions oficials derivades de la tramitació) d’acord amb el 
que disposa la vigent ordenança fiscal núm.21. 
 

Quart. S’haurà d’ingressar la liquidació segons del termini establert a 
l’article  62 de la Llei General Tributària, procedeixin a ingressar les quantitats a 
satisfer a l’entitat CAIXABANK al compte corrent ES36 2100 0440 1502 0004 
5126. 

Per les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la 
data de notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior. 
Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i  l’últim de cada mes, des de 
la data de notificació i fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fina a l’immediat hàbil posterior.  

Transcorregut el període de pagament voluntari abans indicat i sense que el 
deute hagi estat ingressat, s’aplicarà la via executiva i s’exigiran els recàrrecs i 
els interessos de demora corresponents. S’exigirà el recàrrec del 5 per cent 
quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de 
constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la 
provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de la LGT, i del 
20 per cent més els interessos de demora transcorregut dit termini.  

Cinquè. 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 poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 
 
Sisè. Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 

- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició 
davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 
 

15. Modificació de la composició de Comissió d’estudi encarregada de 
l’elaboració d’una ordenança municipal sobre simplificació administrativa 
en matèria d’intervenció urbanística (exp. 156/2015) 

 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I QUE NO HA ESTAT DICTAMINAT 
PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA :  

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

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

 
Primer.- Per acord de Ple d’11 de febrer de 2015, es crea la comissió d’estudi 
encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança municipal sobre simplificació 
administrativa en matèria d’intervenció urbanística i d’activitats. Per posterior acord de 
Ple de 9 de juliol de 2015, s’acorda modificar la composició de la comissió d’estudi 
encarrega d’elaborar el projecte d’ordenança, que es determinà com segueix: 
 
- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà com a President,  o 
regidor en qui delegui 
- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés  en representació del  grup municipal Gent fent 
Poble, o regidor en qui delegui 
- Sr.  Tomàs Casero García,  en representació del grup municipal PSC, o regidor 
en qui delegui 
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- Sr.  David Uró i Vilanova, en representació del grup municipal ERC, o regidor 
en qui delegui 
- Sra. Mercè Casals Martínez  en representació del grup municipal CIU, o regidor 
en qui delegui 
 
- Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal 
- Sr. Joan Francesc Ballestero Rodriguez, arquitecte tècnic municipal 
 
Secretari : 
- El de la Corporació,  o funcionari/ària en qui delegui. 
 
Segon.- Com a conseqüència de les modificacions del cartipàs municipal 
esdevingudes en la plantilla de la corporació, i reflectides en el Decret d’Alcaldia 2016-
963, de 25 d’agost de 2016. 
 
Tercer.- Considerant la propera convocatòria de la Comissió d’estudi pel 27 d’abril de 
2017, establerta al Decret núm. 2017-414, de 6 d’abril de 2017. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Modificar la composició de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el 
projecte d’ordenança municipal sobre simplificació administrativa en matèria 
d’intervenció urbanística, creada per acord de Ple d’11 de febrer de 2015 i modificada 
per acord del mateix òrgan en la seva sessió de 9 de juliol de 2015, adaptant-la a la 
reorganització de plantilla establerta en el Decret d’Alcaldia 2016-963, de 25 d’agost 
de 2016, en el sentit de substituir a l’arquitecte tècnic municipal Joan Ballestero 
Rodríguez per Asensi Palacios Andero. 
 
Segon.- Fixar la composició de la Comissió d’estudi de la següent manera: 
 
- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà com a President,  o 
regidor en qui delegui 
- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés  en representació del  grup municipal Gent fent 
Poble, o regidor en qui delegui 
- Sr.  Tomàs Casero García,  en representació del grup municipal PSC, o regidor 
en qui delegui 
- Sr.  David Uró i Vilanova, en representació del grup municipal ERC, o regidor 
en qui delegui 
- Sra. Mercè Casals Martínez  en representació del grup municipal CIU, o regidor 
en qui delegui 
 
- Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal 
- Sr. Asensi Palacios Andero, arquitecte tècnic municipal 
 
Secretari : 
- El de la Corporació,  o funcionari/ària en qui delegui. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al nou membre de la Comissió d’estudi. 
 
Quart.- Declarar que 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència  en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA  
 
 

16. Aprovació definitiva de l'establiment del servei públic municipal de 
Museu de Sant Fruitós de Bages (exp. 223/2016) 

 
Primer. Atès que el passat 14 d’abril de 2016, el ple municipal va aprovar inicialment 
l’establiment del servei públic municipal de Museu de Sant Fruitós de Bages i es va 
procedir a l’exposició d’informació pública de l’acord. 
 
Segon. Atès que en data 11 de maig de 2016 i amb els registres de sortida 2791 i 2792 
es van donar tramesa de l’expedient a la Subdirecció General d’Entitats Locals i 
Seccions de Crèdit i a la Junta de Museus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
perquè emetin els seus informes preceptius i vinculants, tal i com estableix l’article 7.4 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Tercer. Atès que el passat 9 de juny de 2016 va finalitzar el termini d’informació pública 
sense rebre cap al·legació ni reclamació. 

 
Quart: Atès que en registre d’entrada 2895 de 28 de juny de 2016 es va rebre el 
certificat favorable per l’establiment públic de museu municipal per part de la Junta de 
Museus de Catalunya. 
 
Sisè: Atès que en el Ple de 15 de setembre de 2016 es va suspendre la tramitació de 
l’expedient d’establiment del servei públic municipal de Museu de Sant Fruitós de 
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Bages segons l’apartat 5 c) de l’article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú per no tenir l’informe 
perceptiu i vinculant de la sostenibilitat financera requerit per exercir competències 
distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació com és el servei municipal de 
Museu, tal i com estableix l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, modificat per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.  
 
Setè. Atès que en data 27 de febrer de 2017 amb registre d’entrada 1028 es rep el 
segon informe vinculant i preceptiu de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya on s’informa favorablement.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aixecar la suspensió de l’expedient administratiu de l’establiment del servei 
públic municipal de Museu de Sant Fruitós de Bages aprovat en el Ple de 15 de 
setembre de 2016 
 
Segon: Incorporar a l’expedient l’informe favorable Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda de la Generalitat de Catalunya sobre la sostenibilitat financera de la nova 
competència.. 
 
Tercer. Acordar l’aprovació definitiva de l’establiment del servei públic municipal de 
Museu de Sant Fruitós de Bages 
 
Quart. Publicar aquest acord als diaris oficials i al web de l’Ajuntament. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als afectats a l’expedient. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

c) 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. 

d) Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència  en el termini d’un mes. 

e) 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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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  
 
 

17. Aprovació de la modificació del Reglament de la Llar d’Infants Les 
Oliveres (exp. 414/2017) 

 
Primer. Atès que el Ple de l’ajuntament va aprovar per acord adoptat, en sessió 
celebrada el 12 de juny de 2002 el Reglament de la Llar d’infants Les Oliveres (BOPB 
número 299 de 14.12.2002); posteriorment modificat per acords plenaris de dates 
10.3.2004 (BOPB núm. 227 de 21.9.2004) i 7.4.2009 (BOPB núm. 201 de 22.8.2009). 
 
Segon. Atès la regidora d’ensenyament va interessar la revisió del Reglament de la 
Llar d’infants Les Oliveres amb l’objecte de modificar alguns aspectes que des de la 
direcció del centre es consideren necessaris. La tècnica d’ensenyament en data 
21.3.2017 informa sobre les modificacions que es proposen.  
 
Tercer. Atès que el procediment d’aprovació i modificació de les ordenances i 
reglaments locals establert als articles 60 i ss. del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, n’exigeix la 
proposta d’avantprojecte per part de la comissió d’estudi, l’aprovació inicial, la 
informació pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que per l’aprovació de la modificació d’aquest Reglament és necessari l’acord de 
la majoria simple per aplicació del article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
Atès que l’article 49.c) de la LBRL, disposa que les ordenances s’entendran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant el termini de submissió a informació pública. 
 
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple de la corporació per l’article 22 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril (LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMC) i atenent a la concreció dels aspectes a modificar al text del  Reglament, es 
considera pertinent que per part de la Comissió informativa de serveis a la ciutadania 
actuï com a Comissió d’estudi als efectes de valoració i assumpció de la proposta de 
modificació. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Iniciar l’expedient per la modificació del Reglament de la Llar d’Infants Les 
Oliveres, disposant que la Comissió informativa de serveis a la ciutadania actuï com a 
Comissió d’estudi, als efectes de valoració i assumpció de la proposta de modificació 
que s’efectua. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de la Llar d’infants municipal 
Les Oliveres, segons el text que s’adjunta. 
 
Reglament de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres, passa a denominar-se: Normes 
d’organització i funcionament de la Llar d’infants ”Les Oliveres”. 
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Articles modificats: 
 
Articles 4.2, 4.8, 5.2, 5.3, 17.2 es substitueix Departament d’educació per Departament 
d’Ensenyament. 
 
Article 4. Inscripció, matricula i quotes. 
 
Article 4.6. Es substitueix plaç per termini. 
 
Article 4.8. Es modifiquen els períodes de matriculacions, amb el següent redactat: 
 
Període 1: des del tancament del període ordinari fins al 30 de setembre, per a 
alumnes que s’incorporin al setembre o octubre. 
Període 2: durant el primer trimestre, per a incorporacions de després de les vacances 
de Nadal. 
Període 3: durant el segon trimestre, per a incorporar-se després de les vacances de 
Setmana Santa. 

* Excepcionalment: 
1. Els nadons que no tenen les 16 setmanes en els períodes d’incorporació, es 

podran incorporar en el moment que facin les 16 setmanes. 
2. En casos justificats documentalment s’estudiarà la matrícula i incorporació fora 

dels terminis establerts. 
La prioritat d’entrada en tots els casos serà per estricte ordre de sol·licitud, prèvia 
aportació de tots els documents requerits. 
 
Article 4.11. Es modifiquen els terminis de pagament de la quota mensual, amb el 
següent redactat: 
 
En els casos de matrícula en terminis extraordinaris, el pagament de la primera quota 
es farà: 
Període 1: principis de setembre o octubre, segons incorporació de l’alumne. 
Període 2: principis de gener. 
Període 3: març o abril (segons quan sigui la Setmana Santa) 
 
Article 6. Horari. 
 
Article 6.2. Queda redactat de la següent manera: 
 
2. A partir del dilluns de la primera setmana de l’1 de juliol que tingui més dies lectius 
de juliol que de juny, la jornada serà intensiva de 8 a 13h, oferint també el servei  de 
menjador fins a les 15:30 h. 
 
Article 6.3.d. Queda redactat de la següent manera: 
 
d. Els alumnes de nova matrícula no podran fer ús dels serveis complementaris fins 
el mes d’octubre passats els 15 dies d’adaptació o fins a la seva total adaptació a 
l’aula, a criteri de la corresponent tutora.  
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Article 7. Normes de funcionament. 
 
Article 7.4. Es substitueix l’ordre de 13 d’octubre de 1994 (DOGC núm.1972 de 
14.11.1994) per la normativa vigent. 
 
4. Informes: 
Les tutores de cada grup informaran per escrit, com a mínim, dues vegades a l’any 
(1r trimestre i final de curs), als pares i mares o als tutors legals. El procés d’avaluació 
dels alumnes adoptarà el procés i els requisits formals establerts per la normativa 
vigent l’Ordre de 13 d’octubre de 1994 (DOGC núm. 1972, de 14-11-1994). 
 
Article 8. Mesures higiènic sanitàries. 
 
Article 8.6. Es suprimeix. 
Al matricular-se, s'haurà d’aportar fotocòpia de la cartilla sanitària, la fitxa de  vacunes 
i el certificat mèdic. 
 
Article 10. Calendari laboral del personal docent. 
 
Article 10.1. S’incorpora un nou redactat a l’apartat 1, i la resta d’apartats passen a ser 
correlatius:  

1. La jornada de treball del personal docent serà la que, en cada moment, 
estableixi la llei amb caràcter general per a la funció pública i d’acord amb el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages d’aplicació. 

 
Article 10.4. Es dóna un nou redactat a l’aparat 3 (ara 4), que queda amb el següent 
redactat: 
 

1. Les vacances, els dies d’assumptes propis i els dies de conciliació de la vida 
familiar i laboral que té dret el personal docent (d’acord amb el punt 1 d’aquest 
article), quedaran distribuïts de la següent manera: laborals i els dies festius 
queden distribuïts de la següent manera: 

1.1 Vacances: *  Nadal i Setmana Santa →  les que estableixi el 
Departament 

d’Educació de la 
Generalitat de 
Catalunya. 

*  Estiu →  de l’1 al 31 d’agost. 
Dies Festius: * Els dies de lliure disposició que fixi el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i aprovi el Consell Escolar 
Municipal. 
 

1. Vacances de Nadal i Setmana Santa: d’acord amb el període que estableixi el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

2. Vacances d’estiu: de l’1 al 31 d’agost. 
3. Dies festius: d’acord amb els dies que fixi el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i que aprovi el Consell Escolar Municipal.  
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Article 10.5. Es dóna un nou redactat: 
 

2. A partir del dia que els alumnes inicien la jornada intensiva les mestres 
faran l’horari reduït de 8 a 13 h per tal de compensar, si s’escau, la bossa 
d’hores que al llarg del curs es generen. 

 
Article 10.6.  Es dóna un nou redactat: 
 

1. A les activitats escolars que es duen a terme fora de la jornada lectiva, i 
que estableix anualment la Directora de la Llar d’Infants, amb el vist i plau 
de la Regidoria d’Ensenyament, : reunions de pares, Jornada de Portes 
Obertes, Festa de l’Escola... hi assistirà la totalitat de l’equip docent del 
centre al llarg de tota la seva durada. 

 
Article 10.7 Es dóna un nou redactat: 
 

2. Les hores realitzades per dur a terme aquestes activitats seran compensades 
dins el mes de juliol d’acord amb l’article 13.3 del Conveni Col·lectiu d’aplicació, 
en relació a la compensació de les hores extraordinàries. El total d’aquestes 
hores generades, es troben incloses dins el còmput total d’hores anuals a 
realitzar d’acord amb la jornada anual que sigui d’aplicació en cada exercici.  

 
Article 10.8. Es dóna un nou redactat: 
 

3. A petició de l’Ajuntament o de la Direcció del centre, per causes 
sobrevingudes es podrà demanar l’assistència a la Llar de l’equip docent. 
Aquestes hores estaran subjectes a l’Article 13 del Conveni Col·lectiu del 
personal laboral dels treballadors de l’Ajuntament de Sant fruitós de 
Bages. 

 
 
Article 11. Els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. 
 
Article 11.1.a. Es dóna un nou redactat: 

• Vetllar pel compliment del NOFC RRI de la Llar d’Infants. 
 
Article 11.1.c. Es dóna un nou redactat:  
 

c. Dret a disposar d’una plaça a la Llar d’Infants per un fill/a, prèvia 
preinscripció, sempre i quan n’hi hagi de vacants. Caldrà formalitzar la 
matrícula dins dels períodes establerts. des del període de matriculació fins el 
dia 1 de setembre, període dins el qual s’ha de formalitzar la matrícula. 

 
Article 11.2. Es dóna un nou redactat:   
Deures dels pares i mares. 

Els pares, mares o tutors legals són els primers responsables de l’educació 
dels seus fills/es i és per això que tenen el deure d’ajudar a la Llar d’Infants 
en la seva  formació i cura dels seus fills/es. 
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Article 11.2.g. Es dóna un nou redactat: 
1. Comunicar les baixes al centre per escrit i signat, abans del dia 25 del mes 

anterior al que hagi de tenir efectes, amb 1 mes d’antelació, per escrit i signat, 
llevat en casos de força major que seran valorats pel Consell Escolar de 

Participació del Centre. 
 
Article 12. Òrgan unipersonal de gestió: Direcció. Funcions.. Article 14 Coordinadores. 
Funcions. i  Article 15 Educadores. funcions. 
 
Es substitueixen els termes el Pla Anual, per Programació General Anual (PGA).  I 
Reglament de Règim Intern per les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 
 
Article 12. 

1. Impulsar i coordinar l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre (PEC), la 
Programació General Anual (PGA) el  Pla Anual i la Memòria Anual. 

 
2. Complir i fer complir la normativa vigent, les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre el Reglament de Règim Intern i la Planificació Anual. 
 
Article 14. 

3. Elaborar i revisar, junt amb la Direcció, el Projecte Educatiu de Centre, la 
Programació General Anual (PGA) el Pla Anual i la Memòria Anual. 

 
Article 15 

4. Participar, junt amb la Direcció, en l’elaboració del Projecte Educatiu de 
Centre, la Programació General Anual (PGA) el Pla Anual i la Memòria 
Anual. 

 
Article 17. Consell Escolar de Participació de la Llar d’Infants. 
 
Es substitueix Consell de Participació per Consell Escolar; i escola bressol per Llar 
d’Infants. 
 
Article 17. Consell Escolar de Participació de la Llar d’Infants. 
 

El Consell Escolar de Participació de Centre és l’òrgan col·legiat amb participació 
de pares i mares, mestres, municipi i personal de serveis de la Comunitat 
Escolar i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves 
activitats. 

 
Article 17.1. Composició del Consell Escolar de participació de la Llar d’Infants. 

El Consell Escolar de Participació de la Llar d’Infants “Les Oliveres” estarà 
format per: 

 
Article 17.2. Competències del Consell Escolar de Participació. 
 

1. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament 
d'Ensenyament Educació de la Generalitat i/o per l’ Ajuntament. 
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Article 17.3. Funcionament del Consell  Escolar de Participació. 
El Consell Escolar de Participació del Centre es reunirà preceptivament una 
vegada cada trimestre i sempre que el convoqui el seu President o bé ho 
sol·liciti almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà 
una reunió a l'inici de curs i una altra al final. 
Es procurarà que les decisions del Consell Escolar de Participació es 
prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es determinarà la 
decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la 
normativa determini una altra majoria qualificada.  
(...) 
L’Alcalde- President de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages o Regidor/a 
Delegat estaran facultats per convocar el Consell Escolar de Participació i 
presidiran la reunió que hagin convocat. 

 
Article 17.4. Elecció, durada i substitució d’alguns dels seus membres. 

Segons estableix DECRET 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer  cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. (18.4) “Els 
membres electes s’han d’escollir d’acord amb el procediment establert amb 
caràcter general per als Consells Escolars dels centres públics. La renovació 
de membres del Consell Escolar de Participació de la Llar d’Infants l’escola 
bressol s’efectua dins dels mateixos terminis que la renovació de membres 
dels Consells Escolar dels centres públics”. 
El nomenament del sector de pares i mares dels infants de la Llar d’Infants és 
per dos anys. 
En cas d’una vacant, quan encara no s’ha acabat el termini pel qual fou 
escollit el membre del Consell Escolar de Participació que cessa, aquesta es 
cobrirà de la següent manera: 
Pel sector de pares i mares: Passarà a ser membre del Consell Escolar de 
Participació el següent candidat en vots, a la reserva. 
Pel sector de mestres de la Llar d’Infants: La Directora convocarà un 
Claustre extraordinari amb un sol punt d’ordre del dia: Renovació o 
substitució d’algun dels seus membres representant al Consell Escolar de 
Participació de la Llar d’Infants. D’aquest Claustre ha de sortir el representant 
o representants a cobrir la vacant del Consell. 

 
Annex 1. Equipament personal docent.   
Es suprimeix:  1 forro polar (cada 4 anys) 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament modificat 
(Normes d’organització i funcionament de la Llar d’infants municipal “Les Oliveres”), 
pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari El Punt Avui, al taulell 
d’anuncis i a la seu electrònica municipal (apartat edictes i anuncis), per s’hi puguin 
formular reclamacions i al·legacions per part de les persones interessades. 
 
Si no s’hi formula cap reclamació o al·legació en aquest termini, la modificació de les 
Normes d’organització i funcionament de la Llar d’infants municipal “Les Oliveres”, que 
s’aproven inicialment quedaran aprovades definitivament i es procedirà a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i s’inserirà un anunci amb la referència 
d’aquesta publicació al DOGC. 
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Quart. La modificació de les Normes d’organització i funcionament de la Llar d’infants 
municipal “Les Oliveres”,  no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el termini 
establert als articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local, i regira mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

1. L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions de 
caràcter general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament . 

2. Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos. 

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

 
 
ANNEX – Text refós de les Normes d’organització i funcionament de la Llar 
d’Infants municipal “Les Oliveres”, que incorpora les modificacions aprovades. 

 
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL “ LES OLIVERES” 
 
La Llar d’Infants “Les Oliveres” és un centre educatiu que pertany i gestiona 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació. 
 

- El Reglament és d'aplicació a totes les persones relacionades amb el centre 
que són: 

 Alumnes. 
 Educadores. 
 Pares i mares d’alumnes. 
 Personal de serveis. 
 Altre personal relacionat amb el centre. 

 
- L’àmbit físic d’aplicació serà l’edifici propi de la Llar d’Infants “Les Oliveres”, 

sense perjudici que per necessitats o interessos de l’Ajuntament obliguin a 
una altra ubicació temporal i a tots els altres llocs o edificis que s’utilitzin per a 
la pròpia activitat del centre. 

 
Article 2. Línia pedagògica. 

 
1 Aquest centre d’Educació Infantil de primer cicle, es defineix com una escola 

activa on el treball que es realitza parteix dels interessos i de l’entorn més 
immediat dels infants, que s’entén com a mitjà per arribar a una educació global 
que potenciï al màxim les capacitats de tots els nens/es. 
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2 Els principis generals que conformen la seva actuació són: 
 

a) El desenvolupament harmònic de la personalitat del nen/a, contemplant tant 
els aspectes físics com psicològics dins d’un àmbit de llibertat, autonomia i 
creixement personal. 

b) La promoció de la llibertat, el respecte, la tolerància i la solidaritat. 
c) L’acceptació de totes les persones, sense fer cap discriminació per raó de 

raça, cultura, religió o sexe. 
d) L’atenció a tots els aspectes educatius, socials i sanitaris. 
e) La promoció de la llengua i la cultura catalana. 

 
Article 3. Ràtios. 

 
1.   La ràtio de nens/es per aula serà la que determini la normativa vigent. 

 
Article 4. Inscripció, matrícula i quotes. 

 
1. La Llar d’Infants “Les Oliveres”, pel fet de ser l’únic centre públic municipal farà 

una oferta de places adreçada al conjunt de la població infantil del municipi, amb 
la intenció d’afavorir la igualtat d’oportunitats. 

 
2. El procés de preinscripció i matriculació es regirà, amb les adaptacions oportunes, 

per la normativa que estableixi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, que cada any adaptarà i farà públic la Comissió de Matriculació. 

 
3. La Comissió de Matriculació estarà integrada per les persones següents: 
 

a. El/la Regidor/a d’Educació de l’Ajuntament. 
b. La Directora de la Llar d’Infants. 
c. Una mestra del centre. 
d. Un/a representant de l’AMPA. 
e. La Secretària de la Llar d’Infants, en la seva qualitat de secretària. 

 
4. Les funcions de la Comissió de Matriculació seran les següents: 
 

a. Vetllar el procés de preinscripció i matriculació per tal de garantir 
la seva transparència. 

b. Penalitzar el/la sol·licitant en cas de documentació fraudulenta. 
c. Aplicar el barem corresponent a l’hora d’assignar la puntuació. 
d. Organitzar el sistema de desempat, si s’escau. 
e. Revisar la llista definitiva d’admesos i exclosos. 

 
5. La puntuació per ordenar l’admissió d’infants es farà sobre la base dels criteris de 

baremació que aprovi cada any la Comissió de Matriculació en el marc de la 
normativa de la Generalitat. 

Caldrà acreditar documentalment qualsevol situació que doni dret a 
puntuació en el moment de formalitzar la preinscripció. 

 
6. La matrícula es considerarà formalitzada un cop abonada la quantitat 

corresponent de la mateixa i lliurat el resguard del pagament a la direcció del 
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centre, dins el termini establert. 
 
7. Un cop matriculats els alumnes, no caldrà fer cap renovació de plaça per a 

continuar al centre el curs següent. Només caldrà confirmar la plaça i la matrícula, 
a sol·licitud del centre. 

 
8. Els nens/es no matriculats durant el període de matriculacions establert pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tindran l’oportunitat 
de poder-se matricular a la Llar d’Infants en els següents terminis, sempre i quan 
hi  hagi places vacants: 

 
Període 1: des del tancament del període ordinari fins al 30 de setembre, per 
a alumnes que s’incorporin al setembre o octubre. 
Període 2: durant el primer trimestre, per a incorporacions de després de les 
vacances de Nadal. 

 Període 3: durant el segon trimestre, per a incorporar-se després de les 
vacances  de Setmana Santa. 
* Excepcionalment: 

3. Els nadons que no tenen les 16 setmanes en els períodes d’incorporació, es 
podran incorporar en el moment que facin les 16 setmanes. 

4. En casos justificats documentalment s’estudiarà la matrícula i incorporació fora 
dels terminis establerts. 
La prioritat d’entrada en tots els casos serà per estricte ordre de sol·licitud, 
prèvia aportació de tots els documents requerits. 

 
9. No s’oferiran serveis puntuals i extraordinaris als alumnes que no estiguin  

matriculats al centre. 
 
10. Les quotes de prestació del servei seran les que figurin a l’Ordenança reguladora 

del preu públic aprovada pel Ple de la Corporació. 
 
11. El pagament de la quota mensual es realitzarà per domiciliació bancària i per 

avançat a l’inici de cada mes. 
En els casos de matrícula en terminis extraordinaris, el pagament de la 
primera quota es farà: 
Període 1: principis de setembre o octubre, segons incorporació de l’alumne. 
Període 2: principis de gener. 
Període 3: març o abril (segons quan sigui la Setmana Santa) 

 
En cas de manca de pagament de la quota durant un període de dos mesos 
es requerirà als pares per escrit, i en cas de no abonar els pagaments 
pendents, es donarà de baixa el nen/a, sens perjudici que l’Ajuntament 
segueixi el procediment de recaptació per fer efectives les quotes pendents. 
 
L’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Serveis Socials, establirà anualment 
una quantitat de diners que mitjançant l’aplicació d’un barem permeti 
l’exempció o la bonificació de la quota a aquelles famílies que acreditin una 
situació socioeconòmica que els impedeixi el pagament de l’esmentada 
quota. Les sol·licituds presentades seran aprovades o denegades per la 
Junta de Govern Local. 
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Article 5. Calendari escolar. 

 

- El curs escolar començarà el dia 12 de setembre. Els dies anteriors les mestres 
els dedicaran a fer entrevistes amb les famílies, preparar les classes, adequar el 
material i organitzar el nou curs. 

I finalitzarà el 22 de juliol, doncs la resta de dies fins el 31 de juliol les 
mestres els destinaran a fer la valoració del curs, a recollir i condicionar el 
material i a organitzar el curs següent, si s’escau. 

 

- El centre fixarà els dies de lliure disposició al llarg del curs que marqui el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquests dies 
estaran consensuats amb l’Ajuntament, la resta de centres escolars i aprovats pel 
Consell Escolar Municipal. 

 

- El centre romandrà tancat per les vacances de Nadal i Setmana Santa que 
estableixi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

- En condicions meteorològiques extremes o en casos excepcionals, el centre 
podrà tancar els dies a què obliguin les esmentades condicions o els seus efectes 
(manca de llum, calefacció, etc.). 

 
Article 6. Horari. 

 
b) El servei de la Llar d’Infants estarà en funcionament tots els dies 

laborables, de dilluns a divendres. L’horari és el que figura en el quadre 
següent, sense perjudici de les variacions que es puguin donar en funció 
de possibles imprevistos a criteri de la Direcció del centre: 

 
Horari ordinari: 
Matí de 9 a 13 h. 
Tarda de 15:30 a 18 h. 

 
Horari complementari: 
Matí de 8 a 9 h. 
Tarda de 18:00 a 19:00 h. 

 
Horari de menjador: 
Dinar de 12:30 a 13:30 h. 
Migdiada de 13:30 a 15:30 h. 

 
c) A partir del dilluns de la primera setmana de juliol que tingui més dies 

lectius de juliol que de juny, la jornada serà intensiva de 8 a 13h, oferint 
també el servei  de menjador fins a les 15:30 h. 

 
d) Procés d’adaptació. 
Per una millor adaptació dels nens/es a la Llar d’Infants, a la seva mestra i als 
seus companys seguirem el següent protocol: 

 
• El primer dia d’escola començaran només el curs els alumnes que ja 
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venien a la Llar d’Infants el curs anterior. 
• El segon dia s’hi incorporaran els alumnes de nova matrícula. 

• Hi haurà la possibilitat, durant els primers 15 dies, de fer la sortida 
del matí a les 11 h. 

• Els alumnes de nova matrícula no podran fer ús dels serveis 
complementaris fins passats els 15 dies d’adaptació o fins a la 
seva total adaptació a l’aula, a criteri de la corresponent tutora.  

 
e) Fora de la jornada lectiva es duran a terme: 

 
• Les reunions de pares i mares, en dies laborables. 
• La Jornada de Portes Obertes, en dissabte un cop publicada la 

Resolució per la qual s’aproven les normes de preinscripció i 
matrícula. 

• La Festa de l’Escola, en dissabte durant el mes de juny. 
 

f) Qualsevol variació del calendari o de l’horari haurà de ser comunicat per la 
Direcció del centre a l’Ajuntament per escrit, amb la deguda justificació i, si 
no és possible amb antelació, el més aviat possible. 

 
Article 7. Normes de funcionament. 

 
a) La Direcció elaborarà una programació general anual del centre 

(PGA) que explicitarà  la priorització en el curs dels objectius globals 
i la descripció del calendari i horari de les activitats escolars dels 
infants, de les educadores i de les reunions. 

 
b) La planificació de les activitats que hagin de ser realitzades fora de la 

Llar d’Infants, o que pel seu caràcter impliquin l’alteració de l’horari 
lectiu habitual, s’hauran d’incloure en la programació general del 
centre o s’hauran de preveure amb l’antelació mínima d’un trimestre. 

 
c) Quan es facin sortides del centre amb infants es garantirà sempre un 

mínim de dos acompanyants per grup classe i sempre en funció del 
tipus d’activitat de la sortida. Les sortides o excursions entren dins la 
programació pedagògica i, per tant, és convenient que tots els 
nens/es hi participin. Els pares hauran d’abonar les  despeses que 
ocasionin aquestes activitats. Així mateix, hauran de signar la seva 
conformitat per escrit en totes les sortides. Si el nen/a no compleix 
aquestes condicions o per alguna raó no pot assistir-hi, s’haurà de 
quedar a casa. 

 
d) Informes: 

Les tutores de cada grup informaran per escrit, com a mínim, dues vegades a 
l’any (1r trimestre i final de curs), als pares i mares o als tutors legals. El 
procés d’avaluació dels alumnes adoptarà el procés i els requisits formals 
establerts per la normativa vigent. 

 
e) Reunions amb pares i mares: 

Es realitzaran, almenys, dues reunions anuals mestres/pares: 
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a. Una reunió col·lectiva a l’inici de curs. 
b. I una reunió anual a final de curs, sens perjudici que es 

puguin realitzar totes aquelles que les circumstàncies i el 
procés educatiu aconsellin. 

 
f) Informació a les famílies: 

A la cartellera de la Llar es penjarà la informació oficial del centre, de les 
educadores, de l’AMPA i de l’Ajuntament a efectes informatius pels pares. 
Les educadores també informaran a diari a les famílies de les activitats més 
rellevants que s’han dut a terme. 

 
g) Horari complementari: 

Els dos serveis d’horari complementari els duran a terme les mestres i 
educadores del centre, atenent les sol·licituds i l’organigrama del centre del 
curs en vigor. 
Abans de l’inici del curs, la Direcció del centre traslladarà a l’Ajuntament 
(Àrea econòmica) el número de sol·licituds que demanen l’horari 
complementari. En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al 10% de 
les matrícules, aquest servei complementari podrà ser suprimit durant el curs 
en vigor. 
 
Totes aquelles sol·licituds arribades amb posterioritat a l’inici de curs, serà 
estudiada la seva admissió atenent al número de mestres que cobreixin 
aquest servei, segons l’organigrama general de cada curs. 

 
h) Servei de menjador: 

El servei de menjador serà extern, mitjançant una concessió a una empresa 
especialitzada. Els aspectes no recollits en aquest document es troben en el 
Plec de Clàusules de la concessió d’aquest servei. 

 
Monitoratge: 
Hi haurà sempre un mínim de dos monitors/es. Si el nombre d’usuaris del 
servei augmenta, el nombre de monitors/es s’incrementarà 1 per cada 10 
nens/es: 

a. 1 – 20 nens/es:   2  monitors/es de menjador. 
b. 21 – 30 nens/es:   3  monitors/es de menjador. 
c. 31 – 40 nens/es:   4  monitors/es de menjador, etc. 

 
i) No es lliurarà cap nen/a a persones desconegudes per les 

educadores. Per tant, si els pares o tutors no poden anar a recollir el 
nen/a, hauran d’avisar amb antelació qui passarà a buscar-lo o bé 
deixaran una autorització per escrit. 

 
j) Els pares hauran d'advertir la no assistència a la Llar dels seus fills/es. 

La falta d’assistència no justificada durant més de vint dies seguits 
suposarà la baixa del nen/a. 

 
k) Les famílies hauran de facilitar l’equip de roba, bossa de recanvi i estris de 

neteja que l’escola consideri necessaris per a la millor atenció als nens/es. 
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Totes les peces de roba aniran marcades amb nom i cognom. Es 
recomana que la roba dels nens/es sigui ampla i còmoda. 

 
l) Els nens/es podran portar de casa esmorzar al matí i berenar a la tarda. 

 
Article 8. Mesures higiènic sanitàries. 

 
1. Totes les persones relacionades amb el centre hauran de respectar 

les mesures higièniques necessàries per tal de contribuir al 
funcionament adequat d’aquest. 

 
2. No es podrà assistir al centre en cas de brutícia o manca manifesta 

d’higiene, malaltia en procés infecciós, febre, diarrea sense 
catalogar, erupcions i alteracions contagioses  de  la  pell,  
estomatitis  (infeccions  i  llagues  a  la  boca), conjuntivitis, muguet o 
mal blanc, paràsits intestinals, pediculosi (polls) sense tractament, i, 
en general, amb qualsevol malaltia contagiosa. 

 
3. En el cas que el nen/a es posi malalt, o es detecti algun dels 

símptomes esmentats abans mentre és al centre, les educadores 
avisaran immediatament a la família per tal que l’infant no hagi de 
quedar-se al centre més temps que el necessari fins que la família el 
reculli. 

 
4. El centre tindrà dret, a l’hora de la reincorporació d’un nen/a que hagi 

patit una malaltia, a demanar un informe mèdic que n’acrediti la total 
recuperació. 

 
5. No es donarà cap medicament a un nen/a sense indicació i 

prescripció facultativa avalada documentalment. Caldrà, a més, que 
la família signi l’autorització conforme les educadores poden 
subministrar el medicament. 

 
Article 9. Accidents. 

 
1. Si un infant pateix un accident lleu en el qual no es considera necessària l’ajuda 

d’un facultatiu, se li realitzaran les cures necessàries en el centre i s’informarà 
els pares quan vagin a recollir-lo. 

 
2. Si l’accident és més important, s’avisarà la família i s’actuarà de mutu acord. En 

el cas de no estar localitzable la família en el moment de l’accident, o la urgència 
ho requereixi, s'acompanyarà l’infant al dispensari o al lloc més oportú i es 
procurarà posar-se en contacte amb els pares el més aviat possible. 

 
Article 10. Calendari laboral del personal docent. 

 
2 La jornada de treball del personal docent serà la que, en cada moment, 

estableixi la llei amb caràcter general per a la funció pública i d’acord amb el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages d’aplicació. 
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3 El personal docent començarà el curs el dia 1 de setembre i el finalitzarà el 31 

de juliol. 
 

4 Els dos serveis d’horari complementari els portaran a terme les mestres i 
educadores del centre. 
 

5 Les vacances, els dies d’assumptes propis i els dies de conciliació de la vida 
familiar i laboral que té dret el personal docent (d’acord amb el punt 1 d’aquest 
article), quedaran distribuïts de la següent manera:  

 
4. Vacances de Nadal i Setmana Santa: d’acord amb el període que estableixi el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
5. Vacances d’estiu: de l’1 al 31 d’agost. 
6. Dies festius: d’acord amb els dies que fixi el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i que aprovi el Consell Escolar Municipal.  
 

6 A partir del dia que els alumnes inicien la jornada intensiva les mestres 
faran l’horari reduït de 8 a 13 h per tal de compensar, si s’escau, la bossa 
d’hores que al llarg del curs es generen. 

 
7 A les activitats escolars que es duen a terme fora de la jornada lectiva, i 

que estableix anualment la Directora de la Llar d’Infants, amb el vist i plau 
de la Regidoria d’Ensenyament, hi assistirà la totalitat de l’equip docent del 
centre al llarg de tota la seva durada. 

 
8 Les hores realitzades per dur a terme aquestes activitats seran compensades 

dins el mes de juliol d’acord amb l’article 13.3 del Conveni Col·lectiu 
d’aplicació, en relació a la compensació de les hores extraordinàries. El total 
d’aquestes hores generades, es troben incloses dins el còmput total d’hores 
anuals a realitzar d’acord amb la jornada anual que sigui d’aplicació en cada 
exercici.  

 
9 A petició de l’Ajuntament o de la Direcció del centre, per causes 

sobrevingudes es podrà demanar l’assistència a la Llar de l’equip docent. 
Aquestes hores estaran subjectes a l’Article 13 del Conveni Col·lectiu del 
personal laboral de l’Ajuntament de Sant fruitós de Bages. 
 

Article 11. Els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. 
 

b) Drets i deures del personal laboral adscrit a la Llar d’Infants. 
• Vetllar pel compliment del NOFC de la Llar d’Infants. 
• Dret a suggerir, innovar sobre tot allò que fa referència a la part 

pedagògica i d’organització que influeix en l’educació dels alumnes. 
• Dret a disposar d’una plaça a la Llar d’Infants per un fill/a, prèvia 

preinscripció, sempre i quan n’hi hagi de vacants. Caldrà formalitzar 
la matrícula dins dels períodes establerts. Durant la resta del curs, en 
cas de causar baixa en el nivell del  fill/a,  aquest/a treballador/a 
tindrà prioritat d’accés en aquesta plaça. Aquest fill/a no podrà estar a 
la mateixa aula en la qual estigui impartint classe el/la sol·licitant. 
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• Els que consten en les disposicions vigents. 
 

c) Drets i deures dels pares i mares. 
 

Drets dels pares i mares. 
 

• Estar representats en els òrgans col·legiats del centre, tal i com es 
preveu en la legislació vigent. 

• Ser atesos per qualsevol membre de la Llar d’Infants, sempre i 
quan hagin concertat  prèviament la visita. 

• Col·laborar amb les mestres en qualsevol aspecte relacionat amb 
l’educació del seu fill/a. 

• Assabentar-se del treball pedagògic que es fa amb els alumnes . 
 
Deures dels pares i mares. 

 
Els pares, mares o tutors legals són els primers responsables de l’educació 
dels seus fills/es i és per això que tenen el deure d’ajudar a la Llar d’Infants 
en la seva  formació i cura. 
Hauran de: 

 
1. Complir  les normes de l’escola . 
2. Fomentar en els seus fill/es actituds favorables envers la tasca educativa que 

es realitza a la Llar d’Infants “Les Oliveres”. 
3. Vetllar per la higiene i el vestir del seu fill/a. 
4. Assistir a les reunions individuals i col·lectives que convoca l’escola, el/la tutora 

o altres òrgans de la Llar d’Infants per tractar temes relacionats amb la tasca 
educativa dels seus fills/es. 

5. Facilitar als seus fills/es els mitjans adients per a dur a terme les activitats 
indicades per les mestres. 

6. Satisfer els pagaments de la matrícula, les 11 mensualitats (de Setembre a 
Juliol) i del material que marca l’ordenança municipal. 

7. Comunicar les baixes al centre per escrit i signat, abans del dia 25 del mes 
anterior al que hagi de tenir efectes, llevat en casos de força major que seran 
valorats pel Consell Escolar del Centre. 

8. Els que consten a les disposicions vigents. 
 

Drets i deures dels alumnes 
 

Els que disposa la legislació vigent Decret 279/2006 ,de 4 de juliol, sobre els 
drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres 
educatius no universitaris de Catalunya. 

 
Article 12. Òrgan unipersonal de gestió: Direcció. Funcions. 

 
5. Coordinar i organitzar el personal del centre. 
6. Impulsar i coordinar l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre 

(PEC), la Programació General Anual (PGA) i la Memòria Anual. 
7. Elaborar, conjuntament amb l’equip d’educadores, la línia pedagògica 

i la programació general del curs a seguir durant l’any escolar. 
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8. Gestionar d’acord amb l’Ajuntament el pressupost assignat. 
9. Supervisar l’elaboració i tramitació de tota la documentació 

administrativa generada per l’activitat de la Llar (dossiers informatius, 
matriculacions, memòries, projectes...). 

10. Complir i fer complir la normativa vigent, les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre i la Planificació Anual. 

11. Vetllar perquè les informacions del centre arribin a tots els pares. 
12. Mantenir secret professional en relació a la informació i 

documentació confidencial de les famílies i personal del centre. 
13. Supervisar, si és el cas, el funcionament del menjador en 

relació a l’organització, dietes o menús. 
14. Substituir la Secretària en absència d’aquesta. 
15. Assumir les funcions d’educadora compatibles amb el càrrec i 

en el temps de dedicació a l’aula. 
 
 
Article 13. Òrgan unipersonal de gestió: Secretària. Funcions. 

 
16. Exercir la secretaria dels òrgans i reunions de la Llar i aixecar 

les actes corresponents. 
17. Tenir cura de la realització de les tasques administratives 

atenent la seva programació general i el calendari escolar. 
18. Vetllar perquè es compleixi la normativa vigent. 
19. Vetllar pel manteniment i conservació del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions de 
la Direcció. 

 
20. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 
21. Recollir les propostes i coordinar l’adquisició de material i 

subministraments. 
22. Confegir i mantenir actualitzat l’inventari del centre. 
23. Rebre i enregistrar la correspondència. Estendre les 

certificacions i documentació oficial amb el vist-i-plau de la Directora. 
24. Substituir la Directora en absència d’aquesta. 
25. Assumir les funcions d’educadora compatibles amb el càrrec i 

en el temps de dedicació a l’aula. 
 
Article 14. Coordinadores. Funcions. 

 
26. Elaborar i revisar, junt amb la Direcció, el Projecte Educatiu de 

Centre, la Programació General Anual (PGA) i la Memòria Anual. 
27. Realitzar les reunions de coordinació que fixi la Direcció per tal 

de planificar i revisar la tasca docent en els diferents nivells del centre. 
28. Recollir les informacions de l’equip directiu i fer-les arribar als 

diferents nivells i viceversa. 
29. Coordinar les activitats del nivell i les d’intercicle. 
30. Revisar i fixar el calendari de les festes que se celebren a 

l’escola al llarg del curs i de les sortides que es duran a terme. 
Planificar i organitzar la seva realització. 

31. Supervisar i informar a la Direcció del material escolar necessari 
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que cal adquirir per tal de poder realitzar les diferents activitats 
programades al llarg del curs. 

32. Realitzar les tasques de suport a les aules assignades dins 
l’horari establert per la Direcció. 

33. Substituir a la mestra en absència d’aquesta. 
34. Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les 

reunions col·lectives. 
 
Article 15. Educadores. Funcions. 

 
35. Participar, junt amb la Direcció, en l’elaboració del Projecte Educatiu 

de Centre, la Programació General Anual (PGA) i la Memòria Anual. 
36. Atendre i informar als familiars dels infants en relació al 

desenvolupament integral dels mateixos i les possible problemàtiques 
que es puguin presentar. 

37. Fer el seguiment de l’acció educativa per tal d’analitzar l’aprenentatge 
i observar el nivell evolutiu del nen/a individualment. Confeccionar un 
dossier individual en el que figurin les observacions sistemàtiques i 
les entrevistes amb els pares. 

38. Atendre les necessitats físiques, fisiològiques i d’higiene dels infants, 
introduint els hàbits corresponents. 

39. Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions 
col·lectives i entrevistes programades amb els pares. 

40. Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors
culturals, desenvolupar actituds positives i desenvolupar la 
personalitat de cada infant. 

41. I, en general, altres de caràcter similar que els siguin atribuïdes. 
 

Article 16. Òrgan participatiu. 
 

1.   L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 
 

Els pares i mares tenen dret a constituir associacions de Pares i Mares 
(AMPA) i/o formar-ne part. 
L’associació es regirà pel seu propi Estatut. 
 
L’AMPA podrà disposar de les instal·lacions del centre per reunir-se o 
celebrar algun acte relacionat amb la seva formació com a pares i mares dels 
infants de la Llar d’Infants. També podrà fer ús del material de l’escola 
(informàtic, ús del telèfon, del material fungible...) sempre i quan ho 
comuniqui a la Direcció del centre. 

 
Article 17. Consell Escolar de la Llar d’Infants. 

 
El Consell Escolar de Centre és l’òrgan col·legiat amb participació de pares i 
mares, mestres, municipi i personal de serveis de la Comunitat Escolar i l’òrgan 
de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. 

 
1. Composició del Consell Escolar de la Llar d’Infants. 

El Consell Escolar de la Llar d’Infants “Les Oliveres” estarà format per: 
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a) El Director/a de la Llar d’Infants, que el presideix. 
b) Dos representants del sector dels mestres. 
c) Dos representants del sector dels pares i mares de la Llar. 
d) Un representant de l’Ajuntament. 

 
2. Competències del Consell Escolar. 

 
2. Vetllar el procés d’ inscripció i matriculació i garantir la seva 

transparència. 
3. Revisar la llista definitiva d’admesos i exclosos. 
4. Posar en coneixement de l’administració l’existència, si s’escau, de 

documentació fraudulenta per part del sol·licitant. 
5. Aplicar el barem corresponent. 
6. Crear el sistema de desempat en el cas que es doni. 
7. Promoure i divulgar la informació corresponent al període de 

matriculació. 
8. Ratificar la programació d’activitats externes de l’escola 

elaborades per l’equip de mestres i decidir la participació dels 
pares i mares en aquestes activitats. 

9. Ratificar la programació d’aquelles activitats programades per 
l’associació de pares i mares de l’escola. 

10. Conèixer la Programació General del centre que, amb caràcter anual, 
elabori l’equip de mestres. 

11. Conèixer la Memòria Anual d’activitats del centre. 
12. Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats 

culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions 
assistencials a què la Llar d’Infants pot prestar la seva col·laboració. 

13. Establir les relacions de col·laboració amb altres centres i entitats 
amb finalitats culturals i educatives. 

14. Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar i 
la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació. 

15. Treballar pel funcionament general del centre i l’evolució del 
rendiment escolar . 

16. Resoldre conflictes interns de convivència o incompliment de les 
normes establertes. 

17. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat i/o per l’ 
Ajuntament. 
 

3. Funcionament del Consell  Escolar. 
El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada cada 
trimestre i sempre que el convoqui el seu President o bé ho sol·liciti almenys 
un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l'inici 
de curs i una altra al final. 
Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per consens. 
Si no és possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria 
dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una 
altra majoria qualificada. 
La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa 
pel Director, amb antelació suficient, juntament amb la documentació 
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necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s'escau, d'aprovació. 
L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages o Regidor/a 
Delegat estaran facultats per convocar el Consell Escolar i presidiran la 
reunió que hagin convocat. 

4. Elecció, durada i substitució d’alguns dels seus membres 
Segons estableix DECRET 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer  cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. (18.4) “Els 
membres electes s’han d’escollir d’acord amb el procediment establert amb 
caràcter general per als Consells Escolars dels centres públics. La renovació 
de membres del Consell Escolar de la Llar d’Infants s’efectua dins dels 
mateixos terminis que la renovació de membres dels Consells Escolar dels 
centres públics”. 

 
El nomenament del sector de pares i mares dels infants de la Llar d’Infants és 
per dos anys. 
En cas d’una vacant, quan encara no s’ha acabat el termini pel qual fou 
escollit el membre del Consell Escolar que cessa, aquesta es cobrirà de la 
següent manera: 
Pel sector de pares i mares: Passarà a ser membre del Consell Escolar el 
següent candidat en vots, a la reserva. 
Pel sector de mestres de la Llar d’Infants: La Directora convocarà un 
Claustre extraordinari amb un sol punt d’ordre del dia: Renovació o 
substitució d’algun dels seus membres representant al Consell Escolar de la 
Llar d’Infants. D’aquest Claustre ha de sortir el representant o representants a 
cobrir la vacant del Consell. 
Representant de L’Ajuntament: La Directora del centre farà una petició a 
L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages perquè nomeni 
el seu representant al Consell. 

 
 
 
ANNEX 1. Equipament personal docent. 

 
1. Completant l’article 44 del Conveni de les condicions de treball del personal 

laboral de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es detalla el vestuari 
corresponent al personal docent de la Llar d’infants: 

 
a) 2 bates (cada 2 cursos) 
b) 3 samarretes de màniga llarga (cada 2 cursos) 
c) 4 samarretes de màniga curta (cada 2 cursos) 

2. Al personal que ocasionalment treballi o faci pràctiques al centre se li donarà la 
roba necessària depenent de la temporada i de la durada del contracte o les 
pràctiques a realitzar. 

 
Disposició final. 
 
El present Reglament i qualsevol modificació del mateix hauran d’ésser aprovades pel 
Ple de la Corporació d’acord amb la potestat organitzativa que reconeixen a 
l’Ajuntament els articles 230 i 231 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

PRECS I PREGUNTES  
 

18. Prec del grup municipal CIU sobre les plaques franquistes en edificis del 
nostre municipi. (exp. 552/2017) 

 
Actualment encara podem trobar algunes plaques col·locades pel franquisme  en 
edificis del nostre municipi que destaquen per incloure el jou i les fletxes, emblema de 
la Falange, i que el règim franquista va utilitzar per identificar pisos de renda limitada 
subvencionats pel Ministerio de la Vivenda de l’Estat Espanyol. 

 
Tenim constància de tres plaques situades al carrer de la Pesca nº 6, carrer Montpeità 
nº 9 i carrer Sant Valentí nº 4 
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Davant d’aquests fets el nostre grup municipal fa un prec al ple per tal que l’equip de 
govern encarregui un inventari de totes les plaques que es trobin al nostre municipi i es 
facin les gestions oportunes per tal que puguin ser retirades el més aviat possible. 
 
Al mateix temps els demanem que ens informin sobre les gestions que realitzi l’equip 
de govern sobre aquest assumpte. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
  

19. Pregunta del grup municipal CIU sobre els problemes per filtracions 
d’aigua als edificis de l’entorn del Cobert de la Màquina de Batre (exp. 
551/2017) 

 
Després de les obres que s'han dut a terme a l’entorn de la Màquina de Batre, alguns 
veïns d’aquesta zona estan patint importants filtracions d'aigua en els dies de pluja als 
trasters i pàrquings dels seus edificis. Els veïns afectats, segons tenim constància, 
són els situats al carrer Doctor German Duran nº 1 i nº 3. Davant d'aquests problemes 
que han sorgit arran de les obres d’urbanització pensem que cal actuar amb celeritat 
per esmenar aquestes deficiències, i que els veïns no es vegin afectats en els dies de 
pluja. 

 

Sobre aquesta qüestió volem formular les següents preguntes: 

 
a. L’equip de govern és coneixedor d’aquests problemes? 

 

b. A banda d’aquests, són coneixedors d'altres problemes que hagin sorgit arran de 
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les obres d’urbanització? 
c. Ens  poden  dir  si  és  degut  a  una  mala  execució  del  projecte  o  bé  són 

deficiències del propi projecte? 
d. Quines són les mesures que es prendran per tal de solucionar-ho? 
 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

20. Pregunta que fa el grup municipal de CiU a l’alcalde, sr. Joan Carles 
Batanés, sobre les afirmacions fetes per ell mateix en sessió plenària del 
mes de març de 2017 (exp. 600/2017) 

 
En el passat ple celebrat el dia 9 de març de 2017, l’alcalde, sr. Joan Carles Batanés, 
va adreçar unes preguntes a la nostra portaveu Mercè Casals en referència a 
l’expedient d’investigació obert per l’Oficina Antifrau de Catalunya a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, investigació que es refereix al contracte de concessió pública 
de la residència municipal i dels pagaments que s’han fet per part de l’Ajuntament a 
l’empresa concessionària.  
 
Les preguntes formulades per l’alcalde, tal i com vàrem denunciar en el seu moment, 
estaven plenes de falses afirmacions que l’alcalde feia sense cap mena de base ni 
fonament, i només un motiu podia justificar aquella falsa litúrgia, que era el d’actuar 
amb tota la mala intenció en contra de la nostra portaveu.  
 
La primera de les preguntes que feia l’alcalde era: 1) Per què creu que l’Oficina 
Antifrau li ha donat accés a vostè i no li ha donat accés a l’Ajuntament ?. En resposta a 
aquesta afirmació la nostra regidora va apuntar que no havia trobat cap sol·licitud de 
l’ajuntament ni cap denegació de l’Oficina Antifrau a l’expedient en qüestió. Així doncs 
vàrem demanar de nou accés a tota la documentació que fes referència a aquest 
assumpte en concret.  
 
Un cop rebuda aquesta documentació, que no constava a l’expedient quan se’ns va 
donar l’accés, hem pogut constatar que l’alcalde va mentir en les seves afirmacions, ja 
que l’Oficina Antifrau no havia denegat l’accés a l’expedient a l’Ajuntament. De 
fet, l’alcalde va tramitar la petició a l’Oficina Antifrau el dia 6 de març de 2017, el 
mateix dia que tramitava la pregunta a la regidora en la que feia aquesta afirmació.  
 
És per aquest motiu que formulem les següents preguntes al sr. Alcalde: 
 

1. Per quin motiu va afirmar que l’Oficina Antifrau li havia denegat l’accés a 
l’expedient si això no era veritat?  
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2. Quina confiabilitat creu que li hem de tenir els regidors que estem a l’oposició 

després de conèixer que vostè ens menteix?  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
  

21. Pregunta que fa el grup municipal de CiU a l’equip de govern sobre 
l’arranjament de les voreres de Torroella de Baix (exp. 602/2017) 

 
En el ple del mes d’octubre de 2016, ja fa sis mesos, el nostre grup municipal va 
presentar un prec demanant que s’actués de forma immediata al barri de Torroella de 
Baix en diferents aspectes que ens semblaven molt importants i urgents.  
 
Una d’aquestes demandes que fèiem a l’equip de govern era l’arranjament de les 
voreres, les quals suposen una trampa per a molts veïns del barri, i molt especialment 
per al col·lectiu de gent gran, que és un dels més nombrosos de Torroella i també és el 
més susceptible de patir caigudes.  
 
Sabem que es va prometre als veïns que dins del primer trimestre del 2017 es faria 
l’arranjament de totes les voreres espatllades, i sabem també que aquesta promesa no 
s’ha complert.  
 
A resultes de tot el que s’ha exposat, fem les següents preguntes:  
 

1. Per quin motiu encara no s’ha fet l’arranjament de les voreres del barri de 
Torroella, tal i com es va prometre?  

 
2.  Quina previsió té l’equip de govern al respecte?  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  
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22. Pregunta que fa el grup municipal de CiU a l’equip de govern sobre 
l’arrancada de pins a la urbanització de Les Brucardes (exp. 603/2017) 

 
El passat dimarts dia 28 de març de 2017, diversos veïns de la urbanització de Les 
Brucardes ens van comunicar amb sorpresa que havien estat arrancats els pins del 
costat de la pista poliesportiva que s’està construint a la urbanització.  
 
En visita feta la mateixa tarda vàrem comprovar que efectivament els quatre pins 
situats al costat de la via pública ja no hi eren.  
 
En el ple del mes de febrer de 2017, durant el debat sobre la fiscalització de les juntes 
de govern, el nostre grup municipal va adreçar diverses preguntes al regidor Cristian 
Marc Huerta sobre l’adjudicació de les obres per la construcció d’aquesta pista. En el 
decurs d’aquest debat el regidor va afirmar que les mides de la pista estaven 
condicionades al fet de no afectar a l’arbrat.  
 
En el plec de clàusules de la licitació, en l’apartat d’amidaments hi consta l’arrencada 
controlada i retirada d’un sol arbre, que es va fer a l’inici de les obres.  
 
Hem consultat aquest expedient amb posterioritat a aquests fets i no hem trobat cap 
document o informe que justifiqui l’arrencada d’aquests quatre arbres.  
 
A resultes de tot el que s’ha exposat, fem les següents preguntes:  
 
1. L’arrencada d’aquests arbres s’ha fet amb el vist-i-plau de l’equip de govern?  
2. En el cas que no sigui així, quines mesures han pres al respecte?  
3. Si s’ha fet a petició de l’equip de govern, ens poden dir el motiu?  
4. Es replantarà aquest espai amb més arbrat?  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 22:38 hores del dia 12 D’ABRIL DE 2017 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
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puntual PGOM en l’àmbit del polígon 
industrial de Santa Anna 
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I N F O R M E   

Expedient:   465/2016  

Objecte:  Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant 
Fruitós de Bages en l’àmbit del polígon industrial de Santa Anna. 

Aquest informe s’emet en relació a la instància 2017-E-RC-965 presentada el 23 de febrer de 2017 per Romà del 
Rio Hidalgo com a apoderat d’INGLOBA GROUP ASESORES SL. 

 
I. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 

Document 1. Document unitari  
 

  0.     MODIFICACIÓNS RESPECTE L’APROVACIÓ INICIAL 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
2. MARC LEGAL D’APLICACIÓ 
3. JUSTIFICACIÓ DE L’OPORTUNITAT I LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
4. ANÀLISI DEL PLANEJAMENT I LA GESTIÓ URBANÍSTICA REALITZADA 
5. VALORACIÓ DE L’HISTÒRIC DE TRÀMITS REALITZATS 
6. DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ 
7. COMPARATIU DE PARÀMETRES URBANÍSTICS 
8. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT A MODIFICAR O DEROGAR 
9. NORMATIVA URBANÍSTICA DEL SECTOR SANTA ANNA 
10. INFORME AMBIENTAL 
11. MOBILITAT GENERADA 
12. AGENDA 
13. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
14. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
15. ÀMBITS SUBJECTES A SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS 
 
ANNEX 1. INFORMES SECTORIALS 
ANNEX 2. INFORME TÈCNIC DE L’ESTAT ACTUAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE SANTA ANNA 
ANNEX 3. CONVENI URBANÍSTIC SOBRE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA FORMULACIÓ EXPRESSA 
DE LA RECEPCIÓ DELS SECTORS QUE INTEGREN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANTA ANNA DE SANT FRUITÓS 
DE BAGES 

 
Document 2. Plànols 

 
I.1. ÍNDEX I SITUACIÓ 
I.2. EMPLAÇAMENT 
I.3.1 SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ - PLANEJAMENT VIGENT 
I.3.2 SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ - PPU SANTA ANNA 
I.3.3. SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ - PPU SANTA ANNA III 
I.3.4. SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ – PROJECTE COMPENSACIÓ 
I.4. SÍNTESI DELS AJUSTOS REALITZATS 
I.5.1. SERVEIS EXISTENTS. SANEJAMENT 
I.5.2. SERVEIS EXISTENTS. ABASTAMENT AIGUA POTABLE 
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I.5.3. SERVEIS EXISTENTS. ENLLUMENAT PÚBLIC 
I.5.4. SERVEIS EXISTENTS. TELEFONIA 
I.5.5. SERVEIS EXISTENTS. GAS NATURAL 
O.1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
O.2.1. DELIMITACIÓ DEL SECTOR SOBRE TOPOGRÀFIC 
O.2.2. DELIMITACIÓ DEL SECTOR SOBRE ORTOFOTO 
O.3.1. QUALIFICACIÓ DEL SÒL SOBRE TOPOGRÀFIC 
O.3.2. QUALIFICACIÓ DEL SÒL SOBRE ORTOFOTO 
O.4. SISTEMES VINCULATS AL SECTOR 
5.1. SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ - PLANEJAMENT VIGENT 
5.2. SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ - PPU SANTA ANNA 
5.3. SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ - PPU SANTA ANNA III 
5.4. SUPERPOSICIÓ MODIFICACIÓ – PROJECTE COMPENSACIÓ 
6. SÍNTESI DELS AJUSTOS REALITZATS 

 
Document 3. Proposta de resolució d’al·legacions 
 

1. ANTECEDENTS  
2. RESUM I VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 

 

II. ANTECEDENTS 
 
El 27 de juny de 2016 es publica al BOPB l’aprovació definitiva del Conveni urbanístic sobre les actuacions 
necessàries per a la formulació expressa de la recepció dels sectors que integren el polígon industrial de Santa 
Anna de Sant Fruitós de Bages.  
 
El 31 de març de 2016 l’equip redactor encarregat de la redacció de la Modificació de Planejament presenta la 
documentació per a l’aprovació inicial. 
 
El 18 d’abril de 2016 l’ajuntament notifica als redactors l’informe d’esmenes de l’arquitecta municipal. 
 
El 21 d’abril de 2016 es reuneixen els tècnics redactors i l’arquitecta municipal i s’acorden aspectes relatius a les 
esmenes a introduir. 
 
El 29 d’abril de 2016 els redactors presenten novament la documentació per a l’aprovació inicial objecte del 
present informe. 
 
El 7 de juliol de 2016 el Ple acorda l’aprovació inicial del document i es dóna inici al període d’exposició pública 
i se sol·liciten els informes dels organismes i companyies de serveis que pertoquen. 
 
III. RESULTAT DEL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I INCORPORACIÓ DE 
CANVIS EN EL DOCUMENT DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
Durant el període d’informació pública es recullen un total de 19 al·legacions i els informes Ambiental per part 
del Departament de Territori i Sostenibilitat dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, Aigües de Manresa 
i Gas Natural. 
 
1. Pel que respecta als informes rebuts les consideracions realitzades són les següents: 

 
Informe ambiental 
 
S’emet informe favorable si  es compleixen aquestes condicions: 
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a) La MP ha de qualificar de sistema de domini públic hidràulic tot el tram del torrent Bo dins del polígon. 

S’incorpora. 
b) La normativa ha de determinar la redacció i execució d’un projecte de sanejament del torrent Bo. 

No s’incorpora. L’objectiu de la Modificació és el de resoldre discordances entre la realitat construïda i 
el planejament vigent per una banda, i per l’altra garantir el compliment dels requisits d’urbanització 
determinats en el projecte d’urbanització aprovat en el seu moment per poder recepcionar les obres 
per part de l’Ajuntament. Per tant, es considera que no es poden incorporar noves càrregues no 
contemplades amb anterioritat.   

c) La MP ha de situar la zona verda en un espai d’amplada suficient i de la mateixa longitud que el vial del 
polígon pel qual transcórrer intubat el torrent Bo per poder executar un projecte de naturalització del 
tram intubat similar als trams a cel obert existents. 
No s’incorpora. Aquest tram del torrent Bo es troba dins de l’àmbit discontinu del polígon de Santa 
Anna però fora de l’abast d’aquesta Modificació i per tant es considera que no s’ha d’incorporar. 

d) La MP haurà de determinar a qui correspon la redacció del projecte de restauració i actuacions en el 
tram del torrent Bo fora de l’àmbit del polígon. 
No s’incorpora. 

e) El projecte de restauració de connectivitats del torrent haurà de ser informat per la unitat d’avaluació 
ambiental dels STCC i per l’ACA. 
No incorporat. 
 

Aigües de Manresa 
  
Respecte de la xarxa d’aigua potable, incloure les actuacions següents: 

- Canalització del desguàs del dipòsit a la xarxa de clavegueram. 

- Servitud de pas de les canonades d’entrada i sortida del dipòsit, del camí d’accés o del tub de desguàs 
del dipòsit. 
S’incorpora el plànol O.4 Sistemes vinculats on es contemplen aquestes indicacions. Cal dir que no serà 
fins al projecte d’urbanització que es podrà executar i fins a l’aprovació del projecte de reparcel·lació 
que es formalitzarà la servitud.  

 
Respecte de la xarxa de clavegueram: 

- Formalització de servitud de pas del desguàs de la sèquia de Manresa. 
La servitud ja estava recollida en el document d’aprovació inicial però tot i això cal recordar que serà 
en el moment en que s’aprovi el projecte de reparcel·lació que aquesta servitud es formalitzarà. 

 
2. Pel que respecta a les al·legacions, l’equip redactor ha elaborat un informe amb el resum i valoració de les 

al·legacions presentades a la qual m’hi adhereixo amb les puntualitzacions que s’exposen més endavant. 
 
Del total de 16 al·legacions rebudes s’han establert 5 models un dels quals aglutina 12 al·legacions per tractar-
se del mateix contingut presentat.   
 
Respecte el punt 1 a l’al·legació  formulada per Sol Bages S.A. es vol precisar la resposta donada per l’equip 
redactor:  

Contingut de l’al·legació 

“ Primer caldria justificar la funcionalitat dels espais lliures abans de l’aprovació inicial de la Modificació Puntual 

però en aquest cas ni tan sols això seria correcte, atès que no s’està en l’excepció al procediment general de 

modificació de zones verdes, per modificar funcionalitat i localització en el territori, pel que procedeix el tràmit 

reforçat del Conseller de Política Territorial i Obres públiques. “ 
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Resposta 

La funcionalitat dels espais lliures ha estat justificada ja en el document d’aprovació inicial tot i que s’ha 
considerat, tal i com s’exposa en l’informe emès, que cal aprofundir en la justificació del compliment de la 
motivació per assolir la total garantia amb un apartat específic en la memòria. És per aquest motiu que s’ha 
considerat que el document és apte per a la seva aprovació inicial i que tenint en compte els informes sectorials 
posteriors calia fer èmfasi en aquest aspecte.   
Pel que respecta al tràmit reforçat del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques aquest es durà a terme 
en el moment que sigui precís, que serà quan la Comissió d’Urbanisme es manifesti al respecte en el moment 
de l’aprovació definitiva de la Modificació de planejament i indiqui si procedeix.  
 
3. Incorporació d’un apartat específic de justificació de l’ajust dels espais lliures: 

 
En aquest apartat els redactors donen resposta al requeriment de major aprofundiment en la justificació dels 
canvis introduïts en aquest sistema especificant més concretament els canvis introduïts verificant que no es 
tracta d’una modificació substancial i que no es perd la funcionalitat d’aquests espais. 
 
En resum, a l’apartat 0. Modificacions respecte l’aprovació inicial s’inclouen els canvis introduïts arran del 
període d’informació pública i es concreten en els aspectes següents: 
 

- Incorporació d’un nou plànol d’ordenació que defineix els sistemes vinculats al sector especialment per 
recollir la qualificació del dipòsit existent com a sistema d’infraestructures tècniques, la servitud de pas 
de la xarxa d’abastament i desguàs provinents del dipòsit, i la qualificació com a sistema viari del camí 
d’accés als dipòsits per a la seva posterior obtenció no efectiva a dia d’avui. 

- Qualificació de la resta de tram del Torrent Bo com a sistema hidràulic. 

- Unificació de les claus urbanístiques que defineixen la zona industrial 6f1 i 6f2 en una única clau 6f que 
recull els paràmetres definits a la clau 6f2 entenent aquests com els més adients per a l’ús industrial. 

- Canvis en la qualificació d’alguns àmbits concrets que responen a al·legacions precises i prescripcions 
de l’informe tècnic per a l’aprovació inicial. 

- Reducció del sistema d’equipaments del 5,32 % inicial al 5 % final atenent a les al·legacions 
presentades. 

- Ajust del límit del sector per la seva banda nord per ajustar-se tant al projecte de compensació com a 
les condicions del conveni signat.  

- Incorporació d’un apartat específic de justificació de l’ajust dels espais lliures. 

 
IV. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Es considera que la documentació és la adient per a la seva aprovació provisional i que dóna resposta a les 
demandes de les al·legacions presentades i les prescripcions dels informes rebuts atenent a la naturalesa de la 
Modificació de Planejament.  

V. CONCLUSIONS 

Segons allò descrit en els apartats anteriors s’informa favorablement i es proposa aprovar provisionalment la 
modificació de planejament de l’àmbit del polígon industrial Santa Anna. 

Sant Fruitós de Bages, a 29 de març de 2017 

Mireia Sans Camps 

  Arquitecta municipal         

(signat electrònicament) 
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INFORME DEL SECRETARI 6/2017 I DE L’INTERVENTOR 49/2017 

Sobre l’aprovació provisional de la modificació del Pla general d’ordenació urbana 

en els sectors de Santa Anna i Santa Anna III. 

JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS, secretari d’administració local de categoria 

superior, en exercici com a titular del lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Sant 

Fruitós de Bages i actuant la funció pública d’assessorament jurídic preceptiu, 

I 

ADRIÁN SÁNCHEZ PAYAN, interventor d’administració local, en exercici al lloc de 

treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i actuant la funció pública 

interventora de categoria d’entrada, 

Al municipi de la nostra funció, emetem informe conjuntament, referit a les competències 

respectives en relació als següents 

ANTECEDENTS 

PREVI. Abreviatures 

En aquest informe, s’empren les abreviatures següents: 

LH Llei hipotecària, de 8 de febrer de 1946. 

LOREG Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. 

LRBRL Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

LPC92 Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
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LPC15 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

LRJCA Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós 

administrativa. 

MPGOU Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages a la 

qual es refereix aquest informe. 

NU Normes urbanístiques. 

REM Registre electrònic municipal. 

RFHN  Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 

jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 

nacional. 

RGE Registre general municipal. 

PGOU Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages vigent. 

TRLC Reial Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei del cadastre. 

TRLRHL Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

TRLS15 Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei del sòl. 
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TRLU10 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme1. 

TRRL Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

TRUC Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria d’urbanisme. 

PRIMER. Proposta d’acord a la qual es refereix aquest informe. 

Aquest informe fa referència a la proposta d’acord que postula l’aprovació provisional de la 

MPGOU la qual haurà de ser dictaminada per la Comissió Informativa de Promoció del 

Territori prevista per al dia 6 d’abril de 2017 i sotmesa a aprovació pel ple municipal previst 

per al dia 12 d’abril de 2017. La proposta pretén que s’aprovi l’instrument que ha estat 

formulat per l’equip redactor a partir de l’instrument aprovat inicialment el dia 15 de juliol 

de 2016, amb la incorporació de les adaptacions resultants de la submissió d’aquest a 

informació pública, audiència als municipis que termenegen i informes sectorials. 

SEGON. Al·legacions formulades durant la informació pública. 

Durant la informació pública, s’han formulat un seguit d’al·legacions les quals presenten el 

contingut següent: 

 

                                                           
1 Al llarg de l’informe, se citen únicament els preceptes de la Llei d’urbanisme continguts en aquesta refosa. 
Donat el període temporal que es considera des de la vigència del planejament parcial dels sectors fins al 
moment actual, en el qual s’ha succeït la vigència del TRUC i de les diverses versions de la Llei d’urbanisme, 
podria caler aplicar dret intertemporal en alguns casos. Tanmateix, els diversos preceptes que han regulat els 
aspectes del règim del sòl a considerar en aquest informe no han alterat el seu contingut de manera que resulti 
transcendent a efectes de les conclusions a què s’arriba durant aquest lapse temporal. Per aquest motiu, i per 
economia expressiva, quan ens referim a la Llei d’urbanisme, limitarem la invocació al text actualment vigent. 
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1. Grups d’escrit d’al·legacions primer. 

Aquests grup ve constituït per un seguit d’escrits d’al·legacions que presenten un contingut 

pràcticament idèntic i el formen els següents: 

- Hidrodual, S.L. REM 1429/2016, 29.9.2016 – 1440/2016, 30.9.2016 

- Fontime, SLU. RGE 3983/2016, 29.9.2016. 

- Kloeckner Metals Iberica, S.A. RGE 3985/2016, 29.9.2016. 

- Distribuidora Joan, S.A. RGE 3987/2016, 29.9.2016. 

- Oximecano del Bages, S.L. RGE 3938/2016, 29.9.2016. 

- Manuel Tatjé Soler. RGE 3989/2016, 29.9.2016. 

- Distribuidora del Bages, S.L. RGE 3990/2016, 29.9.2016. 

- Acerbages Promoció, S.L. RGE 3991/2016, 29.9.2016. 

- Pere Borrellas Puigpelat, RGE 3992/2016, 29.9.2016. 

- Borrellas Santa Anna, S.L. RGE 3993/2016, 29.9.2016. 

- Sant Fruitós Promotora, CB. RGE 3994/2016, 29.9.2016. 

- Rosa M. Gall Duarri. RGE 3996/2016, 29.9.2016. 

En aquest grup d’escrits, es formulen les al·legacions següents: 

Al·legació 1. La propietat d’aquesta part i les condicions urbanístiques que li són 

aplicació i el seu patrimoni no han de veure’s perjudicades o afectades negativament 

de cap manera pel MPGOU, actualment en tràmit. Segons l’exposat a la 

modificació puntual aquesta part entén: 

Al·legació 1.a. L’aprovació provisional i definitiva de la MPGOU no 

suposarà, en cap cas, que s’hagi de cedir aprofitament de cap tipus ni 

tampoc que la seva finca hagi de veure`s afectada per cessions de sistemes 

d’espais lliures i d’equipaments. 
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Al·legació 1.b. L’aprovació provisional i definitiva de la MPGOU no 

suposarà, en cap cas, que es tingui que realitzar cap tipus d’aportació 

patrimonial, de superfície de terreny ni de cap altra naturalesa per 

compensar cessions d’altres propietaris del sector. 

Al·legació 1.c. L’aprovació provisional i definitiva de la MPGOU no 

suposarà en cap cas que s’alterin els límits físics de la seva finca ni es vegin 

afectats o condicionats física o jurídicament de forma diferent a com ho 

estan actualment. 

Al·legació 1.d. L’aprovació provisional i definitiva de la MPGOU no 

afectarà a la classificació i qualificació de la finca, mantenint el règim actual 

i, amb això, la legalitat de les condicions urbanístiques vigents i també la 

legalitat de les llicències de diferent naturalesa concedides fins el moment 

per aquest Ajuntament. 

Al·legació 1.e. L’aprovació provisional i definitiva de la MPGOU, i el seu 

posterior desenvolupament, no suposarà que aquest propietari tingui que 

assumir costos d’urbanització de cap tipus. Segons s’exposa a la MPGOU, 

cal entendre que aquests costos, de resultar procedents, seran assumits pel 

promotor i que, en tot cas, la qüestió sobre la seva legalitat i abast serà 

dilucidat entre l’Ajuntament i el promotor, sense que en cap cas els 

esmentats costos puguin ser traslladats a aquest propietari. 

Al·legació 2. Es rellevant subratllar que, independentment del contingut de la 

MPGOU exposat anteriorment, aquesta part ha de manifestar expressa i 

rotundament que el que s’ha manifestat anteriorment, hauria de ser necessari així, 

donat que: 
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Al·legació 2.a. La situació urbanística de la finca propietat d’aquesta part és 

el resultat de l’aprovació i implementació dels corresponents instruments 

urbanístics, desenvolupats o validats per aquest Ajuntament. 

Al·legació 2.b. Donat el desenvolupament urbanístic aconseguit en el sector 

Santa Anna, la finca s’ha de classificar indubtablement com sòl urbà, sent-li 

d’aplicable el règim propi d’aquest tipus de sòl. 

Al·legació 2.c. En el marc d’aplicació dels instruments urbanístics 

actualment aplicables al sector, cal entendre que ja es van realitzar les 

cessions d’aprofitament i de sistemes pertinents, pel que res addicional 

correspon cedir a aquesta part, que, com s’indica a la MPGOU, no rebrà 

increment d’aprofitament per aquesta actuació. 

Al·legació 2.d. Els costos d’urbanització ja van ser assumits en el seu dia pel 

promotor del polígon i, per tant, bé no es pot assumir cap cost addicional, 

en el cas d’haver-n’hi, no ha d’imputar-se, en cap cas, a aquesta part. 

Al·legació 2.e. Aquesta part ha obtingut les corresponents llicències 

aplicables a les seves instal·lacions i, per tant, als efectes de la MPGOU, el 

procés urbanístic ha de considerar-se absolutament conclòs i validat per 

aquest Ajuntament, sense que ara procedeixi exigir obligacions noves per 

una situació que, des de la perspectiva d’aquesta part, no ha canviat. 

2- Escrit d’al·legacions segon. 

És el formulat per Sol Bages, S.A. (RGE 3962, 28.9.2016). 

Les al·legacions contingudes en aquest escrit són: 
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Al·legació 1. Caldria haver completat la justificació de la ubicació de les zones 

verdes abans la modificació i no remetre-ho a l’aprovació provisional. Interpreta 

que cal seguir la tramitació per a la modificació de zones verdes amb aprovació 

definitiva atribuïda al conseller de Territori i Sostenibilitat de l’art. 98 TRLU10. 

Al·legacions 2 i 4. Qüestiona els canvis de qualificació de les parcel·les 1, 3 i 6, 

entén que suposen un incompliment del conveni urbanístic formalitzat el 6.10.2015 

i que generaria responsabilitat patrimonial.   

Al·legació 3. No procedeix establir un estàndard del 5,32% per equipaments, per 

quant l’objecte d’aquest POUM és realitzar un ajust del planejament ja aprovat 

definitivament i no procedeix modificar estàndard quan el planejament i la gestió ja 

han sigut aprovats definitivament, i, en cap cas l’estàndard equipament ha de ser 

superior en un 0,32% al actualment vigent ni un 1,32% superior al vigent en aquell 

moment. 

Al·legacions 5 i 6. Les obres han estat rebudes per l’Ajuntament per silenci 

administratiu positiu, segons reconeix el PGOU i l’informe del vicesecretari 

incorporat a l’acord de la Junta de Govern Local de 7.5.2012. 

Al·legació 7. L’Ajuntament ha aprovat acords que són definitius i fermes quins 

acords no ha revocat mai. –Doctrina dels actes propis- confiança legítima – principi 

de bona fe. 

Al·legació 8. L’Ajuntament va atorgar llicències sense demanar garantia de les obres 

pendents pel que va entendre que les obres ja estaven finalitzades. 

Al·legació 9. Les obres han sigut de facto rebudes per silenci administratiu pel 

transcurs de 3 mesos.  
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Al·legació 10. El sòl urbà una vegada consolidat no pot perdre aquesta classificació 

per la sola circumstància que el nou Pla prevegi per a ells una determinada 

transformació urbanística o l’establiment d’un sistema d’actuació. El projecte 

d’urbanització ja ha sigut recepcionat. No procedeix sistema d’actuació per 

cooperació, i, en el supòsit d’imposar quotes els responsables a pagar-les són qui 

són propietaris al moment de liquidar les quotes i no el promotor que ja ha venut 

les parcel·les. 

Al·legació 11. No hi ha discrepància entre la ubicació fàctica dels vials i la previsió 

d’aquest al planejament derivat dels dos sectors, sinó un error de transcripció dels 

plànols d’ordenació d’aquesta al PGOU, posterior en la seva vigència. 

Sol·licita: 

1. Que prèviament a l’aprovació inicial cal procedir a la tramitació de modificació de 

zones verdes conforme determina l’art. 98 del TRLU. 

2. Que es deixi sense efectes la MPGOU aprovada inicialment per la manca de 

reconeixement de la finalització de les obres d’urbanització i de la recepció 

municipal d’aquestes obres i per manca d’ajust al conveni urbanístic subscrit a 

l’efecte. 

3. En defecte de la petició anterior que la MGPOU sigui corregida i esmenada en 

ocasió de l’adopció de l’acord d’aprovació provisional en els termes següents: 

3.a. Que la modificació puntual s’ajusti a les determinacions del conveni 

urbanístic subscrit a l’efecte. 

 

3.b. Que es mantingui la qualificació urbanística íntegra del sòl industrial de 

l’àmbit de planejament i que si és necessària l’ampliació dels sistemes de 
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zones verdes, d’espais lliures i d’equipaments es dugui a terme a través del 

que determina el mateix conveni urbanístic. 

 

3.c. Que es reconegui l’execució íntegra de les obres d’urbanització dels 

sectors de Santa Anna i la recepció municipal de les obres d’urbanització 

d’acord amb tots els antecedents i la realitzat consolidada del sòl industrial 

objecte de la modificació puntual. 

 

3.d. Que es consideri que ha acomplert amb totes les càrregues 

urbanístiques derivades de l’execució del planejament urbanístic dels sectors 

de Santa Anna i, per tant, que aquesta mercantil no ha d’assumir cap tipus 

de càrrega urbanística derivat de la modificació puntual en tràmit. 

 

3.e. Que es deixi sense cap efecte la definició del sistema d’actuació així com 

la possibilitat de girar quotes urbanístiques als propietaris de finques 

inclosos en l’àmbit de la modificació, ja que es tracta d’un sòl urbà 

absolutament consolidat i amb les obres d’urbanització rebudes per 

l’Administració actuant. 

 

3.f. Que la modificació puntual reconegui l’ajust de l’execució dels vials a les 

determinacions del planejament objecte d’execució. 

3. Escrit d’al·legacions tercer. 

És el formulat per MACSA id, S.A (RGE 3984/2016, 29.9.2016). 

Sosté una única al·legació consistent en què la MPGOU no és ajustada a dret, atès que els 

sectors es troben rebuts de facto, per raó a haver-se produït la recepció per silenci 

administratiu positiu i en base a l’atorgament de llicències per l’Ajuntament. 
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4. Escrit d’al·legacions quart. 

És el formulat per Bagamo, S.A. (RGE 4009, 30.9.2016). 

Les al·legacions que formula se sintetitzen en els arguments següents: 

Al·legació 12 . El polígon és sòl urbà consolidat en base a les consideracions 

següents: 

Al·legació 1.a. El propietari únic originari únic hauria executat tot el 

planejament. 

Al·legació 1.b. El polígon es trobaria integrat a la trama urbana del municipi. 

Al·legació 1.c. L’Ajuntament liquida IBI (cal entendre que es refereix a l’IBI 

urbà, tot i que l’al·legació no ho precisa, ja que tot finca privada està 

subjecta3) pel sòl i les construccions. 

Al·legació 1.d. La informació publicada a la pàgina electrònica del Consell 

Comarcal del Bages no dóna a entendre que l’execució de l’ordenació no 

estigui conclosa.  

Al·legació 1.e. L’Ajuntament en actuacions prèvies ha reconegut la condició 

de solar de les parcel·les dels sectors. 

Al·legació 1.f4. L’Ajuntament es corresponsable de l’actuació del promotor 

únic originari. Només aquest hauria de fer front a les obligacions 

                                                           
2 Al·legació primera, apartat 3. Els apartats 1, 2 i 8, de l’al·legació primera, no formulen al·legacions, sinó que 
citen antecedents de fet. 
3 Art. 60 TRLRHL. 
4 A aquesta al·legació també es tracta a l’al·legació primera, apartat 7. 
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urbanístiques i, si fos insuficient, l’obligació hauria de ser assumida per 

l’Ajuntament. 

Al·legació 25. L’atorgament de llicències d’edificació comporta la condició de sòl 

urbà. 

Al·legació 36. L’empresa que formula les al·legacions hauria adquirit del propietari 

únic originari la finca de la seva propietat lliure de càrregues urbanístiques. 

Al·legació 4. L’empresa que formula les al·legacions és un tercer de bona fe que 

hauria adquirit la finca sense que hi constessin al registre les obligacions 

urbanístiques pendents ni hi haguessin signes aparents de la manca de compliment 

d’aquestes obligacions. 

Al·legació 5. El sòl no ha de ser classificat com a urbanitzable delimitat, sinó com a 

urbà consolidat, en base a7: 

Al·legació 5.a. Integració en la trama municipal. 

Al·legació 5.b. Disposició de tots els serveis urbanístics. 

Al·legació 5.c. Cessions efectuades i pagament per l’Ajuntament dels 

consums del subministraments. 

Al·legació 5.d. L’Ajuntament acredita el compliment de les obligacions 

urbanístiques per part del propietari únic originari. 

Al·legació 5.e. Atorgament de llicències urbanístiques i d’activitats. 

                                                           
5 Al·legació primera, apartat 4. 
6 Al·legació primera, apartat 5. 
7 Al·legació segona, apartat 1. 
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Al·legació 5.f. Edificació en multitud de parcel·les. 

Al·legació 5.g. Desenvolupament d’activitats. 

Al·legació 68. Es produeix una dispensa singular envers el propietari únic originari al 

qual la MPGOU no li exigeix les obligacions que legalment li corresponen segons 

l’art. 11 TRLU10, cosa que comporta la seva nul·litat, en base a les lletres e, f i g, 

LPC92. 

Al·legació 79. La MPGOU constitueix un frau de llei per no exigir el propietari únic 

originari les seves obligacions. 

Al·legació 810. La MPGOU presenta falta de justificació i per tant arbitrarietat.  

Al·legació 911. La MPGOU vulnera els drets dels propietaris. 

Al·legació 1012. La MPGOU infringeix la distribució equitativa de beneficis i 

càrregues, en tant que manté diferenciat el paràmetre de volum que preveien els 

planejaments parcials dels dos sectors incloent-los ara en un únic sector que es 

gestionarà com un únic polígon d’actuació urbanística. 

A la part petitòria demana que es deixi sense efecte la modificació, es reconegui la condició 

de sòl urbà consolidat de les parcel·les del polígon i que, si existeixen obligacions 

urbanístiques pendents, siguin exigides al propietari únic originari i, si aquest no respon, 

siguin assumides per l’Ajuntament. 

 

                                                           
8 Al·legació segona, apartat 3. 
9 Al·legació segona, apartat 4. 
10 Al·legació segona, apartat 5. 
11 Al·legació segona, apartat 6. 
12 Al·legació segona, apartat 7. 
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TERCER. Fets transcendents per a la resolució de les al·legacions. 

Són fets transcendents per a la resolució de les al·legacions: 

Primer. L’àmbit afectat per la modificació ve constituït per sengles sectors de sòl 

urbanitzable programat (actualment sòl urbanitzable delimitat13), amb qualificació 

predominantment industrial, denominats Santa Anna I (clau 7d) i Santa Anna III 

(clau 9g), l’ordenació general dels quals es troba al PGOU vigent i l’ordenació 

detallada als plans parcials respectius previgents als mateix PGOU i que aquest acull 

com a planejament derivat previgent que la nova ordenació no deroga. Aquest 

sectors van ser desenvolupats per iniciativa d’un únic propietari, la mercantil Sol 

Bages, S.A, en la modalitat de compensació, sense completar la gestió urbanística 

integrada. La modificació en curs posa de manifest que actualment existeix una 

pluralitat de propietaris, però en cap moment no s’ha constituït una junta de 

compensació. 

Segon. No consta que cap dels dos sectors hagi estat rebut expressament per 

l’administració actuant, l’Ajuntament; únicament consta una recepció parcial de les 

infraestructures de sanejament en alta14.  Aquest extrem no ha estat desvirtuat per 

cap al·legació. 

Tercer. Tant l’informe de l’arquitecte municipal de 4.11.2013 com l’instrument de la 

modificació aprovat inicialment pel ple el dia 15.7.2016, posen de manifest que no 

hi ha coincidència entre l’ordenació dels dos sectors i les obres d’urbanització 

efectivament executades. La manca de coincidència no consisteix només en el fet 

que hi manquin obres d’urbanització o que aquestes es trobin en un estat de 

deteriorament que no les fa aptes per ser rebudes, sinó que la superposició de la 

                                                           
13 DT 2a.2.a del TRLU10. 
14 Acta de recepció de 19.4.2013, a la qual va donar conformitat la Junta de Govern Local per acord de 
6.5.2013. 
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ortofoto amb el planejament demostra que no coincideixen la realitat física 

construïda amb l’ordenació urbanística dels sectors15. Aquesta constatació no ha 

estat desvirtuada per cap prova aportada amb cap de les al·legacions que es 

consideren ni resulta contradita per cap element que consti a la instrucció. 

Quart. Malgrat que el propietari únic originari va sol·licitar la recepció de les obres 

d’urbanització el dia 30 de desembre de 2003 per mitjà de la que consta a l’entrada 

2003/5892 del registre general municipal, l’Ajuntament mai no ha acceptat aquesta 

recepció i de fet la va denegar implícitament de forma reiterada per mitjà dels 

acords de la junta de govern local d’1 de febrer i 18 de juliol de 2008 i 7 de maig de 

2012, en els quals es requeria a aquest mateix propietari la realització de les obres de 

connexió del clavegueram en alta. El mateix propietari reconeix la procedència 

d’aquests requeriments no sols perquè no els va impugnar, sinó perquè el 21 de 

desembre de 2012 (entrada 5049 al registre general municipal) va sol·licitar la 

recepció parcial circumscrita a aquestes obres d’urbanització, la qual li va ser 

reconeguda per la junta de govern local del dia 6 de maig de 2013. Si el 2012 el 

propietari demana la recepció parcial circumscrita a una part de la urbanització, no 

podia ser que aquesta es trobés completament executada i s’hagués produït la seva 

recepció completa el 2003.  

Cinquè. El mateix propietari únic originari al conveni urbanístic formalitzat el dia 

6.10.2015, va declarar: 

“PRIMER. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és formalitzar la recepció per part de l’Ajuntament dels dos 

sectors de sòl urbanitzable delimitat denominats “Santa Anna I” i “Santa Anna III” 

que formen el polígon industrial Santa Anna de Sant Fruitós de Bages. 

                                                           
15 Plànol 5.1. del MPGOU. 
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La situació urbanística, quant a l’ordenació i la gestió del sectors esmentats, és la que 

consta a l’informe de l’arquitecte municipal, David Aaron López Martí, de data 4 de 

novembre de 2013, el qual consta unit com a annex I d’aquest conveni. 

A resultes del que es relata en aquest informe es donen manques de correspondència entre 

l’ordenació vigent, la reparcel·lació i la realitat física del polígon efectivament construïda. 

Per tant, cal realitzar les modificacions del planejament, de la reparcel·lació i del projecte 

d’urbanització que siguin escaients per tal de que donin una perfecta correspondència entre 

ordenació, gestió i realitat registral i física. Aquest és el primer objectiu del conveni.”  

Es a dir, estava reconeixent clarament que cap dels dos sectors no havia estat mai 

rebut. 

FONAMENTS JURÍDICS 

I. Consideracions comuns. 

PRIMER. Naturalesa de l’informe. 

L’informe del secretari forma part de l’assessorament jurídic preceptiu i el de l’interventor 

constitueix informe preceptiu dins de la seva funció pública de fiscalització de les 

actuacions municipals amb transcendència econòmica, patrimonial o financera16. 

II. En relació a les al·legacions formulades durant la informació pública. 

PRIMER. Qüestions comuns a les diverses al·legacions que cal escatir prèviament. 

Dues qüestions han de concretar-se prèviament, atès que la seva determinació és essencial 

per resoldre les al·legacions: 

                                                           
16 Art. 54.1.b TRRL, en connexió amb els art. 47.2.ll LRBRL, i 2 i 4 RFHN. 
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Primer. Si hi ha hagut recepció tàcita de les obres d’urbanització. 

Segon. Les obligacions que graven al propietari únic originari dels terrenys que 

integren els sectors Santa Anna I i Santa Anna III i els propietaris actuals. 

SEGON. No hi ha hagut recepció tàcita de les obres d’urbanització, donat que 

aquesta no és conforme a l’ordenació urbanística que hauria d’executar. 

La recepció de les obres d’urbanització comporta un efecte sobre el règim jurídic del sòl: el 

reconeixement de la condició de solar i l’adquisició per part dels propietaris dels drets que 

són inherents a aquesta condició. 

L’art. 119 TRUC establia com a condició necessària perquè un sòl adquirís la condició de 

solar el que es trobés urbanitzat conforme a l’ordenació urbanística. El mateix concepte 

s’ha mantingut inalterat en aquest punt a la Llei d’urbanisme, i actualment així consta a l’art. 

29 TRLU10. 

Des de la Llei 2/2002, l’art. 5.2 de la Llei d’urbanisme estableix la impossibilitat d’adquirir 

per silenci administratiu facultats urbanístiques contravenint l’ordenació urbanística. 

No pot, en conseqüència, haver hagut recepció que suposi l’adquisició de la condició de 

solar contravenint el planejament que s’hauria de desenvolupar. 

Tant l’art. 180 del Reglament de gestió urbanística, aprovat pel Reial Decret 3288/1978, de 

25 d’agost, com l’art. 70 del Reglament parcial de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 

287/2003, de 4 de novembre, com l’art. 169 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, com la resta de preceptes invocats pel propietari únic 

originari per sostenir la recepció tàcita o per silenci administratiu positiu, preveuen que, 

perquè la recepció pugui produir-se, sigui per resolució expressa o per acte presumpte, cal 

que allò que s’ofereixi rebre i estigui efectivament construït siguin les obres d’urbanització 
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definides al planejament urbanístic i no unes altres. Donat que està acreditat que les obres 

construïdes no són les que consten al planejament, tampoc no pot haver-se produït la 

recepció per aquest motiu. 

El propietari únic originari ha invocat diversa jurisprudència contenciosa administrativa i 

pronunciaments d’òrgans jurisdiccionals inferiors d’aquest mateix ordre en què es reconeix 

la possibilitat que la recepció es produeixi en virtut d’un acte presumpte. Tanmateix, si es 

llegeix atentament aquesta mateixa jurisprudència es comprova que en cap cas no s’està 

considerant la hipòtesi d’una recepció en què les obres d’urbanització clarament no 

s’ajusten a l’ordenació urbanística vigent al sector. L’omissió d’aquesta dada essencial fa que 

sigui impertinent l’aplicació de la jurisprudència invocada. 

Com que es tracta d’un sòl que, segons el planejament, presenta la classificació de sòl 

urbanitzable delimitat, el pas a sòl urbà consolidat només es pot produir en raó a què es 

completi la condició de solar17. Donat que aquesta circumstància no hi concorre, aleshores 

la classificació del sòl i els deures per als propietaris que se’n deriven ha de ser la del sòl 

urbanitzable delimitat. 

TERCER. No hi hagut recepció tàcita, donat, d’una banda, que l’administració 

municipal no ha realitzat cap actuació que ho impliqui, i d’altra banda, que el 

mateix propietari únic originari dels terrenys ha vingut acceptant pacíficament la 

manca de recepció. 

La recepció tàcita de les obres d’urbanització es produeix només excepcionalíssimament i 

quan l’administració actuant ha efectuat actuacions que comporten inequívocament la 

recepció. En altres circumstàncies, només és possible la recepció mitjançant un acte exprés 

de l’administració actuant. Així ho declara la Sentència de la Secció Segona la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de Sevilla, de 25 

                                                           
17 Art. 26.a i 29 del TRLU10. 
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de juliol de 2016 (recurs 650/2010, ponent: Luis-Gonzaga Areñas Ibáñez). La doctrina i 

raó decisòria d’aquesta Sentència resulta aplicable al cas, en atenció a la identitat entre el 

règim de la recepció de les obres d’urbanització que ha estat vigent sense modificacions 

substantives des del TRUC fins a l’actualitat i la que es contempla a la Llei 7/2002, de 17 de 

desembre, d’ordenació urbanística d’Andalusia, a la llum de la qual s’enjudicia, i atenent a 

què la Sentència aplica la jurisprudència contenciosa administrativa prèvia del Tribunal 

Suprem, pertinent al cas també per ser la legislació prèvia a l’assumpció preestatutària de les 

competències legislatives sobre urbanisme per la Generalitat de Catalunya18, sobre recepció 

de les obres d’urbanització i la catalana actual de contingut idèntic. Diu la Sentència 

invocada, al seu fonament jurídic tercer: 

“A tal efecto debe recordarse (como expresaba la Sentencia de esta Sala antes citada de 20 de 

junio de 2011) que como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia la cesión de las obras de 

urbanización, debe de realizarse de forma expresa y formal (SSTS 1 de octubre de 1982 y 29 

de noviembre de 1993 entre otras) exigiendo que los propietarios ofrezcan la cesión de las 

obras de urbanización al Ayuntamiento en las debidas condiciones y que la autoridad municipal, 

previa comprobación de las mismas, las acepte mediante un acto expreso, pues si las obras se han 

de realizar conforme a un Proyecto de Urbanización, que es un proyecto de obra (art. 67 del 

Reglamento de Planeamiento) es obligado que la recepción se produzca de forma expresa y 

suficientemente formalizada, demostrativa de que las obras se han ejecutado debidamente conforme 

al proyecto. 

De los términos en que está redactado el art. 67 del RGU, se deduce la misma conclusión, pues si 

las obras de urbanización han de ser cedidas a la Administración y una vez efectuada la cesión 

han de correr a cargo de la misma la conservación de las obras y el mantenimiento de las dotaciones 

e instalaciones de los servicios públicos, parece obligado que acto de tal trascendencia conste de 

forma inequívoca, expresa y suficientemente formalizado; habiéndose admitido únicamente la 

                                                           
18 L’assumpció va tenir lloc pel Reial Decret 1385/1978, de 23 de juny, pel qual es traspassen competència de 

l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’urbanisme. 



  
  
  
  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

 (BARCELONA) 
 
 
 

 

Pàgina 19 de 36 

 
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 

 

recepción tácita en supuestos excepcionales ya sea mediante la realización de hechos inequívocos o 

concluyentes que de modo inequívoco la acrediten o en los supuestos en que haya mediado 

requerimiento a la Administración para que recepcione la obra y éste ha hecho caso omiso 

produciéndose el silencio administrativo (STS 1 febrero 1999). 

Existiendo conformidad en la ausencia de un acto formal de recepción de las obras por la 

Administración debe analizarse si a través de las diferentes actuaciones administrativas producidas 

se ha producido la recepción tácita de las obras, situación que, implicando la cesión de las mismas, 

generaría asimismo la transmisión de la obligación de conservación desde el promotor al 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. 

Se refiere la parte actora a tal efecto al otorgamiento de Licencias de instalación, de apertura y de 

ocupación (las documenta respecto a Bar Kiosco, dos viviendas y una escuela infantil). Sin 

embargo, además de tratarse de una cuestión directamente relacionada con la ya analizada relativa 

a la clasificación del suelo, lo cierto es que (Sentencia de esta Sala -sede Málaga Sección 3ª- de 21 

de junio de 2012 dictada en recurso de apelación núm. 1095/2011 (LA LEY 

266268/2012)) el hecho de haberse emitido unas y otras licencias de ocupación para edificaciones 

del ámbito "no oculta el hecho de la no realización de las obras de urbanización. Una cosa es 

determinar si la Corporación demandada debió haber otorgado tales licencias antes de la 

terminación de las obras (lo que no corresponde dilucidar en este proceso, en el que no se impugnan 

tales licencias) y otra muy distinta es saber si ese otorgamiento permite suponer que las obras 

estaban ya terminadas, conclusión que, a pesar de todo, no puede alcanzarse a través de la prueba 

traída a las actuaciones 

Respecto a la asunción por el Ayuntamiento de las calles de la urbanización, y como se desprende 

de los Informes de 9 de julio de 1990 del Jefe del Servicio del Departamento de Obras y de 23 de 

julio y 2 de diciembre de 2008 del arquitecto técnico municipal sobre catalogación y titularidad de 

las calles de la Urbanización CONFIDENCIAL las mismas están incorporadas al viario 

urbano, y por tanto figuran como públicas en los planos del Plan General, en tanto que conforme 
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al planeamiento aplicable constituido por el Plan Parcial CONFIDENCIAL eran de cesión 

obligatoria y gratuita. Esta es, por lo demás, la razón por la que se giran tasas por utilización del 

dominio público (materiales obra, escombros,..) y por vado permanente, en caso de que los 

interesados lo soliciten y resulten afectadas por tal razón las vías públicas. 

El cobro del IBI urbano tampoco resulta determinante, pues éste se gira para la totalidad del suelo 

urbano, del urbanizable programado, y del urbanizable transitorio, incluido por tanto aquél en el 

que no se ha producido el desarrollo urbanístico previsto. Así lo pone de manifiesto el Informe de la 

Gerencia Regional del Catastro de Andalucía relativo al expediente 11234.41/09 de Valoración 

Colectiva de carácter general con efectos de 1-1-2010 que afecta a la Urbanización 

CONFIDENCIAL. 

En lo que a los servicios reclamados respecta, y según resulta de los distintos informes de Emasesa 

(Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.), entre ellos 

la respuesta de 1 de septiembre de 2010 del Jefe del Área Territorial Los Alcores de Emasesa 

sobre queja y reclamación sobre el servicio que presta Emasesa en la Urbanización 

CONFIDENCIAL de Alcalá de Guadaira, el Ayuntamiento ha asumido ya la prestación de 

los servicios de recogida de basuras, vertidos y depuración (las redes interiores de saneamiento de la 

urbanización, aun no recepcionadas, están conectadas a la red general de vertido de la población) 

razón por la que se giran a los vecinos recibos -también documentados- por recogida de basuras, 

vertido y depuración. De hecho uno de los testigos que ha depuesto en esta causa (como propietario 

hasta 2007 de una finca urbana en la Urbanización CONFIDENCIAL) admite que el 

Ayuntamiento ya se hizo cargo en su día del servicio de recogida de basuras colocando al efecto 

contenedores a la entrada y salida de la urbanización, no obstante añadir seguidamente su 

valoración como insuficiente de ese servicio prestado. 

Respecto a los restantes servicios e infraestructuras urbanas no queda acreditada la debida ejecución 

de éstas por parte de los propietarios de la Urbanización ni su recepción aun tácita por parte del 

Ayuntamiento. 
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Debe destacarse al respecto (pues en ello incide especialmente la actora en sus alegaciones y la 

testifical practicada a su instancia) lo acontecido en relación con las redes de abastecimiento de 

aguas y saneamiento. Al respecto el informe antes citado de Emasesa de 1 de septiembre de 2010 

es clarificador: "La Urbanización CONFIDENCIAL se autoabastece desde siempre con agua 

de pozo, no estando recepcionadas por EMASESA las redes interiores de abastecimiento ni de 

saneamiento de la urbanización...La Urbanización se encuentra fuera del Área de Cobertura 

definida y entregada en la Delegación Provincial de Industria, según marca el Reglamento de 

suministro Domiciliario de la Junta de Andalucía, pero nunca se estuvo interesado en disponer de 

agua de la red de EMASESA, toda vez que por parte de los representantes de la Comunidad de 

Propietarios se manifestó en más de una ocasión que disponían de agua de pozo de calidad y en 

abundancia... En la actualidad, las redes de abastecimiento y saneamiento siguen sin cumplir las 

prescripciones técnicas de EMASESA, no pudiendo por tanto esa empresa proceder a su 

recepción...La recepción de las redes de saneamiento del interior de la urbanización está 

condicionada a la adaptación de las mismas a la normativa de EMASESA...Para poder prestar 

el servicio de abastecimiento, al encontrarse la urbanización fuera del Área de Cobertura, es 

necesario que se instalen las redes interiores de abastecimiento precisas, según el Reglamento de 

Suministro domiciliario de Agua". 

Se incumplen por tanto las previsiones normativas antes enunciadas en el sentido de que previo a 

su recepción por el municipio las obras de urbanización han de encontrarse en buen estado y 

resultar ajustadas a los proyectos y las prescripciones previstas. 

De otra parte, tanto el informe referenciado como la testifical practicada en autos ponen de relieve 

que el Ayuntamiento, no admitió la recepción de estas, infraestructuras en el estado en que se 

encontraban. Así, el informe de Emasesa refiere que se mantuvieron reuniones ya en 1996 con 

representantes de la Comunidad para inspeccionar la red interior de saneamiento de la 

Urbanización, con vistas a una posible recepción de la misma, a fin de hacernos cargo del 

mantenimiento y conservación de dichas canalizaciones, concluyéndose en dicha inspección que en 

las redes interiores existían una serie de anomalías que impedían la recepción (redes por interior de 
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parcelas, tramos enraizados, redes de muy poca sección, posibles tramos en contrapendiente, falta de 

pozos, falta de imbornales, parcelas que realizan el vertido a través de otras parcelas, etc); y que 

retomadas a partir del año 2003 las conversaciones con los representantes de la Comunidad de 

Propietarios a fin de conseguir la recepción de las redes, tanto de abastecimiento como de 

saneamiento, y remitida por aquella una valoración aproximada del coste de dichas canalizaciones, 

ese escrito tuvo contestación por parte de Emasesa en septiembre de 2005, el cual sin embargo no 

fue respondido por la entidad actora. Todo ello, junto al hecho de que no se adaptaban a las 

prescripciones técnicas de Emasesa, y a que la urbanización se encontraba fuera del Área de 

Cobertura definida y entregada en la Delegación Provincial de Industria -según marca el 

Reglamento de suministro Domiciliario de la Junta de Andalucía- determinó que no se 

recepcionaran esas redes. Y en cuanto a la prueba testifical, uno de los testigos que ha declarado en 

la causa (que fuera propietario y presidente de la Comunidad), admite esas reuniones mantenidas 

con el Ayuntamiento y Emasesa para solventar la problemática generada en torno a los servicios de 

abastecimiento de aguas, saneamiento y alcantarillado, y alumbrado público, así como lo 

infructuoso de las mismas, no haciéndose cargo de aquéllos la Administración municipal 

Finalmente llama la atención, por inverosímil, que quienes declarando como testigos en su 

condición de secretaria administradora de la comunidad de propietarios entre 2015 y 2013 o de 

antiguo propietario y presidente de la Comunidad a principios de los años 90, y conocedores por 

tanto de la problemática planteada respecto a los servicios e infraestructuras de la urbanización 

desde hace décadas, manifiesten desconocer bien el proyecto de urbanización presentado en su día 

por la promotora para realizar las infraestructuras junto a los compromisos asumidos, bien no 

haber escuchado que según Emasesa la red de abastecimiento y saneamiento de 

CONFIDENCIAL no se ajustaba a las prescripciones técnicas. 

En definitiva, encontrándonos ante una promoción de iniciativa privada no queda debidamente 

justificada la ejecución por la promotora y/o los ulteriores propietarios adquirentes de las obras de 

urbanización pese a estar obligados y convenir en ello de acuerdo con la normativa y provecto 

referenciados; como tampoco la recepción -expresa o tácita- por parte del Ayuntamiento de las redes 

de infraestructuras existentes en la Urbanización. De ahí que, en tanto no concurran estos 
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presupuestos (necesarios para imputar a esa Administración la prestación de los servicios 

reclamados), son los propietarios quienes han de asumir tales servicios y el coste de la conservación 

de aquéllas infraestructuras. 

Lo contrario comportaría en última instancia que fueran los demás ciudadanos del municipio a 

través de los tributos que acceden a la hacienda municipal, o el propio Ayuntamiento a través de 

fondos como los enunciados por la apelante ordenados a financiar actuaciones de competencia 

municipal, quienes sufragarían el coste de unas obras de urbanización generado por el 

incumplimiento de los propietarios que venían obligados a hacer frente a ellas.” 

La llarga transcripció suara practicada resulta pertinent perquè no sols enuncia amb claredat 

meridiana la doctrina que sustentem, sinó que declara quines actuacions de l’administració, 

moltes d’elles invocades a les al·legacions per pretendre una recepció tàcita, no poden 

considerar-se manifestacions que la provin. 

QUART. Determinació dels propietaris obligats a les càrregues derivades de 

l’ordenació urbanística. 

Dels articles 38 i 44 TRLU10, resulta que, sense excepció, els propietaris dels terrenys són 

els obligats a assumir les càrregues derivades de l’ordenació urbanística. Aquesta 

circumstància no s’ha modificat a les versions successives de la Llei d’urbanisme. El mateix 

règim s’establia als art. 121 i següents TRUC. 

Per altra banda, l’art. 177.4 TRUC establia que el propietari únic que hagués promogut 

inicialment no queda alliberat de cap forma de les seves obligacions si prèviament no es 

constitueix la junta de compensació. En un sentit equivalent, l’art. 131.1 del TRLU10 fixa 

que l’alliberament de les obligacions de qui ha estat propietari únic només produeix amb la 

completa execució de les obres d’urbanització. 
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La concurrència d’aquests dos grups de preceptes sense una mútua exclusió s’ha de 

considerar com una corresponsabilitat solidària entre el propietari únic que inicialment 

promou la transformació urbanística i els propietaris que sobrevingudament i abans de la 

recepció passen a reunir aquesta condició. 

CINQUÈ. Resposta al grup d’escrits d’al·legacions primer. 

Al·legacions 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.c i 2.d: han de ser desestimades, en raó a: 

- La classificació del sòl (urbanitzable delimitat), la manca de recepció i de complitud 

de la urbanització conforme a l’ordenació comporta l’existència de deures 

urbanístics pendents de compliment, en els termes del fonament jurídic tercer. 

- La condició de propietaris comporta que els deures pendents corresponguin als 

propietaris, en els termes del fonament jurídic quart. 
 

Al·legacions 2.a i 2.b: han de ser desestimades ja que la manca de recepció i la manca de 

completa execució de l’ordenació conforme al planejament comporten que la classificació 

del sòl segueixi sent la de sòl urbanitzable delimitat. 

Quant a les mencions que s’efectuen a les al·legacions 1.d i 2.e referides als efectes que la 

vigència del MPGOU provocarà sobre les llicències atorgades, cal dir que no comporta ni 

la revisió de la seva legalitat ni presenta cap efecte sobre la seva eficàcia, per la qual cosa 

també han de ser desestimades. 

SISÈ. Resposta a l’escrit d’al·legacions segon. 

Al·legació 1: ha des desestimar-se pels motius següents: 

- Quant a la necessitat que l’ampliació de la motivació ja es trobi a l’instrument 

aprovat inicialment: 
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o No hi ha absència de motivació a l’instrument aprovat, el que la prescripció 

es limita és a demanar una justificació més detallada. La prescripció s’adreça 

per tant assolir un major qualitat de l’instrument, no a satisfer un requisit 

exigible normativament. 

o No hi ha una nova ubicació de zones verdes, sinó que aquestes s’ajusten en 

els seus límits a partir de la realitat física construïda, seguint la finalitat de 

recollir-la. 

o Per tant, no es pot reputar que hi hagi hagut una manca de motivació que 

viciï la legalitat de l’instrument aprovat inicialment. 

o En tot cas, la justificació aportada per l’equip redactor demostra que totes 

les zones reuneixen els requisits adequats des del punt de vista de la 

funcionalitat i l’accessibilitat.  

 

- Quant a la preceptivitat d’aplicar el procediment de l’art. 98 del TRLU s’ha de 

verificar durant l’aprovació definitiva de la modificació la qual encara no s’ha 

produït ni li correspon efectuar-la a l’Ajuntament. 
 

Al·legacions 2 i 4:  

Tal i com s’indica a l’informe dels tècnics redactors de la MPGOU, ni la parcel·la 1 ni la 

parcel·la 6 experimenten canvis de qualificació. La primera només experimenta un ajust del 

seu perímetre a la realitat física, mentre que la segona no experimenta cap canvi. Quant a la 

parcel·la 3, l’aprovació provisional estima l’al·legació i manté la qualificació. 

La definició del règim urbanístic d’aquestes parcel·les, tant el que consta a l’aprovació 

inicial com el que figura a l’aprovació provisional, responen a un exercici legítim del “ius 

variandi” urbanístic, el qual no queda condicionat, com pretén l’actora, per allò que consti 
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al Registre de la Propietat19. La inclusió en un àmbit subjecte a reparcel·lació exclou 

l’expropiació d’aquests aprofitaments invocada per qui formula l’al·legació. 

En conseqüència, procedeix estimar parcialment l’al·legació, només quant al canvi de 

qualificació de la parcel·la 3, en els termes i pels motius indicats a l’informe dels tècnics 

redactors de la MPGOU. 

Cal advertir que, contràriament al que s’afirma en aquesta al·legació, el conveni urbanístic 

no afecta en absolut la legalitat de la modificació de planejament.  

Quant a la responsabilitat invocada, aquesta s’ha de desestimar en tots els seus termes i 

reputar-la inexistent, tota vegada que l’al·legació no concreta en absolut ni quin és el dany 

ni quina la relació de causalitat concurrents. 

Al·legació 3: aquesta al·legació és estimada parcialment pels motius tècnics que consten a 

l’informe dels redactors de la modificació, d’una forma que cal interpretar com ajustada a 

dret, com part de la potestat discrecional d’ordenació. Cal dir que, contràriament a allò que 

sosté a l’al·legació, els estàndards són mínims per a les reserves de sistemes que poden ser 

incrementats pel planejament. Tanmateix, considerant l’objecte de la modificació, sembla el 

més coherent no incrementar la reserva del sistema d’equipaments, com es fa en la 

proposta d’instrument a aprovar provisionalment. 

Al·legacions 5 i 6: han de ser desestimades en primer lloc per la inexistència de recepció per 

silenci administratiu positiu, tal i com ha estat analitzada al fonament jurídic tercer i perquè 

cap dels dos antecedents que cita no suposen un reconeixement per part de l’administració 

de la recepció de la urbanització: 

- Quant a la menció que s’efectua a l’art. 129 del les NU del PGOU, cal dir: 

                                                           
19 Art. 4.1 i concordants del TRLS15. 
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o El planejament urbanístic no és l’instrument adequat per obtenir la 

recepció, la qual per altra banda, no es declara en aquest precepte. 

o Aquesta menció es referiria només al sector Santa Anna I, i no afecta el 

sector Santa Anna III, el qual es troba regulat als art. 68 i següents NU del 

PGOU al qual després ens referirem. 

o L’art. s’inclou dins del capítol 4 dedicat al sòl urbanitzable delimitat. Si la 

urbanització estigués conclosa, no hi apareixeria ni en aquest capítol ni com 

a sector, sinó ordenat directament dins del sòl urbà, en la forma en què 

actualment es regularia el sòl urbà consolidat. 

o Aquest art. deixa ben clar, que les obres d’urbanització no han finalitzat: 

 Ap. 1: es diu que es troba en un “(...) avançat procés d’urbanització i 

de gestió.” 

 Ap. 2: es diu que està en fase d’execució. 

 

- Quant a l’acord de la junta de govern local de 7 de maig de 2012: 

 

o  Té per objecte, com ja s’ha citat, precisament requerir al propietari únic 

originari que executi una part de les obres d’urbanització que es trobaven 

pendents d’executar, per la qual cosa, en cap cas aquest acord es pot 

interpretar com una recepció. 

o La menció que es conté a l’informe del vicesecretari municipal, de 25 d’abril 

de 2012, a banda que no es trasllada a l’acord de la junta, s’invoca a 

l’al·legació totalment fora de context: l’informant no afirma que les obres 

s’hagin realitzat sinó que indica la concurrència, al seu judici, d’una 

determinada obligació municipal, una vegada aquestes obres (en el futur 

encara no esdevingut quan s’emetia l’informe) s’hagin realitzat. 
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La invocació de la Sentència de 26 de febrer de 2001 que es conté en aquesta al·legació és 

del tot impertinent. La cita es refereix a una situació en què l’administració pretenia 

imposar obres d’urbanització no previstes per un planejament que s’havia executat 

completament. La situació que aquí es considera és diferent: ni totes les obres 

d’urbanització s’han executat ni la modificació imposa obres diferents de les que es 

preveuen al planejament vigent. 

Al·legacions 7 i 8. Aquestes al·legacions han de ser desestimades pels motius següents: 

- L’existència d’actes de l’administració que només s’haurien produït si s’hagués 

produït la recepció (sobre la legalitat dels quals no ens correspon pronunciar-nos a 

tenor de l’objecte d’aquest informe) no poden evitar que, tal i com resulta dels 

antecedents normatius que s’han invocat20 i que produeixen el mateix efecte, en cap 

cas no es puguin entendre adquirides contra planejament facultats urbanístiques per 

silenci administratiu positiu. 

- La doctrina dels actes propis no pot ser invocada per l’actora, ja que no existeix cap 

acte de recepció. 

- Quant a la bona fe i la confiança legítima, podrien presentar algun efecte en una 

hipotètica i aquí no plantejada reclamació de responsabilitat patrimonial (en atenció 

a l’objecte de l’informe no s’emet cap pronunciament sobre si pot o no concórrer 

responsabilitat), però no pot alterar la no recepció. A més, l’al·legant no les pot 

invocar des del moment en què ha estat destinatari d’actes municipals relatius a la 

manca de recepció (descrits al fet quart de l’antecedent tercer d’aquest informe) i 

que ha actuat en conseqüència duent a terme actuacions que suposen 

reconeixement de la no recepció. 

 

 

                                                           
20

 Art. 5.2 TRLU10. 
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Al·legació 9: s’ha de desestimar en mèrit a la impossibilitat que s’hagi produït la recepció 

per silenci administratiu positiu àmpliament detallada al fonament jurídic tercer. 

Al·legació 10: s’ha de desestimar en base a les consideracions següents: 

- Quant a la qüestió de la pèrdua de la condició d’urbà del sòl, s’ha de desestimar en 

raó a què no s’està produint un canvi de classificació d’un sòl urbà consolidat, ja 

que sempre ha estat un sòl urbanitzable delimitat, com he demostrat detalladament 

al fonament jurídic tercer. 

- Quant al canvi del sistema d’actuació, aquest opera en virtut de l’acord de la Junta 

de Govern Local del dia 29 de desembre de 2014, el qual és un acte ferm i consentit 

que no ha estat impugnat per qui ara al·lega21. La modificació es limita a incorporar 

aquesta previsió previgent. 

- Quant a la responsabilitat del propietari, aquesta deriva de les causes i presenta els 

termes analitzat al fonament jurídic quart. 
 

Al·legació 11: l’ordenació general del sector és vigent i no es troba pendent de cap recurs. 

Del plànol 5.1 de la modificació queda acreditat que la discrepància entre l’obra 

d’urbanització i el planejament no porta causa en la forma com es troben grafiats els vials al 

planejament urbanístic general. 

La resolució d’aquestes al·legacions en el sentit indicat també ha de comportar que es 

denegui allò que es demana als apartats 1, 2, i 3, lletres a, c, d, e i f, de la part petitòria de les 

al·legacions i que s’estimi parcialment allò que es demana a la lletra b de l’apartat 3, lletra b, 

limitat a allò que s’estima a les al·legacions singulars. 

 

                                                           
21

 Art. 28 LRJCA. 
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SETÈ. Resposta a l’escrit d’al·legacions tercer. 

L’al·legació ha de ser desestimada en mèrit a la impossibilitat que la recepció s’hagi produït 

en aquest cas per silenci administratiu positiu explicada al fonament jurídic tercer. Els 

efectes d’haver atorgat llicències han de rebre la resposta ja donada a les al·legacions 7 i 8 

de l’escrit d’al·legacions segon. 

VUITÈ. Resposta a l’escrit d’al·legacions quart. 

Al·legació 1.a: ha de ser desestimada perquè l’anàlisi de l’estat de la urbanització que resulta 

del fonament jurídic tercer porta a què no es pugui considerar que el propietari únic 

originari va complir totes les obligacions urbanístiques. 

Al·legació 1.b.: ha de ser desestimada perquè urbanísticament, la sola circumstància 

“integració a la trama urbana” no té cap significat concret quant a la classificació del sòl. 

Al·legació 1.c.: ha de desestimada perquè el sòl urbanitzable delimitat, classificació que 

presenten els dos sectors, ha de satisfer impost sobre béns immobles urbans22. 

Al·legació 1.d.: ha de ser desestimada perquè la referència que en faci una administració 

sense competències en matèria de planejament i gestió urbanístiques en aquest cas (Consell 

Comarcal) és intranscendent per pretendre que s’ha produït la recepció. 

Al·legació 1.e.: ha de ser desestimada perquè a l’al·legació no es concreta quines són 

aquestes actuacions prèvies que suposarien reconeixement. 

Al·legació 1.f: ha de ser desestimada perquè el règim legal d’obligacions, que és l’establert 

per la MPGOU, és el descrit al fonament jurídic quart i no el pretès a l’al·legació. 

                                                           
22

 Art. 7.1.b TRLC 
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Al·legació 2: ha de ser desestimada perquè en un sòl urbanitzable només la recepció i no 

l’atorgament de llicències és el que determina l’adquisició de la condició de solar23. 

Al·legació 3: ha de ser desestimada perquè les obligacions urbanístiques suposen l’exercici 

d’una funció pública, neixen “ex lege” i no poden ser disposades entre privats, tal i com 

actualment regula l’art. 4 del TRLS15, però que ha vingut sent una constant a tota la 

legislació urbanística des de la Llei del sòl de 12 de maig de 1956. Els pactes que en aquest 

sentit puguin concertar les parts sobre assumpció de càrregues només tindran l’eficàcia 

entre ells que els hi reconegui la legislació civil. 

Al·legació 4: ha de ser desestimada perquè: 

- Les obligacions urbanístiques no requereixen de la seva constància registral per ser 

eficaces. 

- A banda que a l’al·legació no es demostra la condició de tercer hipotecari de qui la 

formula, el tercer hipotecari no es troba afectat pels drets privats no inscrits, però sí 

per les obligacions jurídic públiques no inscrites (art. 34 de la LH). 

- Els propietaris tenen un mitjà de coneixement de les obligacions urbanístiques 

pendents a través dels certificats de règim urbanístic24 i els seus antecedents els 

certificats d’aprofitament urbanístic: no consta que la mercantil que formula 

l’al·legació en sol·licités abans d’adquirir el seu dret patrimonial. 

- El full registral de la finca de la qual és propietari l’al·legant indicat el seu origen en 

un pla parcial. 
 

Al·legació 5: Aquesta al·legació ve a ser en bona mesura reproducció de la 1 i ha de ser 

desestimada pels mateixos motius. En concret: 

Al·legació 5.a.: en raó a la resposta donada a l’al·legació 1.b. 

                                                           
23 Art. 29 i 30.a del TRLU. 
24 Actualment regulats a l’art. 105 del TRLU10. 
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Al·legació 5.b.: en raó a la resposta donada a l’al·legació 1.a. i atenent a què els 

serveis urbanístics no es corresponen amb els del planejament. 

Al·legació 5.c.  

- La cessió de sistemes es condició necessària però no suficient perquè un sòl 

urbanitzable esdevingui urbà consolidat amb la condició de solar: hi manca 

la recepció de les obres d’urbanització. 

- Descartada al fonament jurídic tercer la recepció tàcita, el pagament de 

consums no es prova de la recepció i per tant de la classificació de sòl urbà 

consolidat pretesa a l’al·legació. 

Al·legació 5.d.: igual que succeïa amb l’al·legació 1.5. no s’indica com l’Ajuntament 

ha declarat el compliment de les obligacions urbanístiques per part del propietari 

únic originari. 

Al·legacions 5.e, 5.e i 5.g: en raó a la resposta donada a l’al·legació 2. 

Al·legació 6: ha de ser desestimada en base als raonaments següents: 

- La MPGOU tracta les obligacions com obligacions dels propietaris.  

- Quin siguin els propietaris obligats es cosa que s’escatirà a la reparcel·lació.  

- El règim d’obligacions és el que consta al fonament jurídic quart i per tant no hi ha 

dispensa de cap classe. 

- L’art. 62.1 LPC92 és aplicable als actes administratius, no a les disposicions 

administratives generals, com ho és la MPGOU (art. 94 TRLU10). 
 

Al·legació 7: ha de ser desestimada en base a què reprodueix els arguments de l’al·legació 6, 

imputant ara no una dispensa singular, sinó un frau de llei. Els mateixos arguments que 

portaven a descartar la primera porten a descartar el segon. Cal destacar que en aquesta 

al·legació l’actora està reconeixent que no s’ha arribat a completar la gestió urbanística 
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integrada, cosa que confirma la procedència de desestimar totes les seves pretensions, 

segons les quals aquesta gestió sí que s’hauria completat amb el resultat que la classificació 

del sòl seria la d’urbà consolidat i que les parcel·les gaudirien de la condició de solar. 

Al·legació 8: ha de ser desestimada en base a què: 

- No es motiva en absolut en què consisteix la manca de motivació: altrament, la 

resta d’al·legacions d’aquesta societat revela un coneixement detallat dels motius 

que porten a la modificació, deduïts a partir de la lectura de la MPGOU. 

- Analitzada la MPGOU, s’ha de concloure forçosament que es troba àmpliament 

motivada. 
 

Al·legació 9: ha de ser desestimada, ja que no es tracta d’una al·legació diferent de les 

anteriors, sinó una amalgama de qüestions que ja han estat analitzades. 

Al·legació 10: ha de ser desestimada en base als motius següents: 

- La diferència de volums màxims deriva del planejament parcial vigent. 

- La inclusió en un únic polígon d’actuació urbanística comportaria que la 

reparcel·lació hagués de contenir un coeficient d’homogenització que, davant de la 

impossibilitat de transferències de sòl entre propietaris acabaria havent 

compensacions diferencials que distribuirien equitativament les càrregues i els 

beneficis contràriament allò que sosté l’al·legació. 

- A l’aprovació provisional, s’ha unificat el paràmetre de volum per a tot el nou 

sector, fixant-lo en el més alt dels dos previs. 
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III. Anàlisi del fons de la proposta. 

PRIMER. Adequació al règim legal de les modificacions. 

L’aplicació del règim específic de modificacions de planejament a la modificació en relació 

a la qual s’informa mereix les qualificacions següents: 

- Art. 96: 

o Lletra a. Es compleix: la modificació la promou l’Ajuntament. 

o Lletra b, en connexió amb l’art. 98. L’aplicació de la tramitació específica 

per l’alteració de zones verdes correspon efectuar-la a la Generalitat durant 

l’aprovació definitiva. A tenor de la naturalesa dels canvis efectuats no 

aprecio que hi concorri cap alteració de la funcionalitat, la superfície ni la 

localització al territori, per la qual cosa entenc que no resultaria d’aplicació. 

o Lletra c. No resulta d’aplicació, ja que no s’alteren ni el sostre edificable, ni 

la densitat de l’ús residencial ni la intensitat d’usos ni es transformen els 

usos ja establerts, per la qual cosa tampoc no resulten d’aplicació els art. 99 i 

100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme. 

- Art. 97: 

o Apartats 1 i 2. A la modificació, es motiva de manera suficient la necessitat 

de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos 

públics i privats concurrents, i, en concret, no s’aprecia la concurrència de 

cap de les circumstàncies justificatives d’una valoració negativa de la 

modificació recollides a l’apartat 2 d’aquest art..  

o Apartats 3 i 4. No resulta d’aplicació, ja que no es refereix a una modificació 

per permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació 

sectorial. 
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La proposta incorpora de forma ajustada a dret totes les prescripcions dels informes 

sectorials, en la forma recollida a l’informe de l’arquitecte municipal i suggerits dins de 

l’audiència als municipis veïns, amb les soles excepcions relatives a l’informe ambiental 

emès pels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, que passen a comentar-se seguidament: 

- La normativa no inclou com obra d’urbanització el sanejament del Torrent Bo, ja 

que aquesta no és una obra que es pugui considerar requerida per la urbanització 

del sector. 

- En el mateix sentit tampoc no és recull el denominat projecte de naturalització que 

es completament aliè a les finalitats de la gestió urbanística integrada. En ambdós 

casos s’han de considerar com mers suggeriments d’oportunitat els quals no poden 

ser instrumentats en la forma pretesa en el suggeriment. 

SEGON. Possibilitat de regulació conjunta dels dos sectors i de la regulació 

completa per mitjà del planejament urbanístic general. 

Específicament, la regulació conjunta dels dos sectors s’ha de considerar ajustada a dret, en 

raó a la íntima interrelació que serven formant una unitat urbana única. La unificació de 

paràmetres volumètrics que s’opera per la via de la unificació de qualificacions no suposa 

l’increment d’aprofitament urbanístic, ja que no afecta ni a l’edificabilitat, ni als usos i a la 

seva intensitat, sinó només a la distribució en l’espai de l’edificabilitat, circumstància que és 

intranscendent per l’aprofitament25. 

El pla general d’ordenació urbana, per mitjà d’aquesta modificació, pot ordenar 

detalladament ambdós sectors afectats26. 

  

                                                           
25 Art. 37.1 TRLU10. 
26 Art. 58.7 TRLU. 
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TERCER. Compliment dels requisits de forma. 

El procediment, tal i com es recull a l’expedient, recull fins a la data la totalitat dels requisits 

formals27.  

La tramitació s’ha verificat conforme al procediment particular normativament 

formalitzat28. 

La proposta d’acord resol conforme a dret les al·legacions formulades29 i planteja 

correctament l’aprovació provisional30. 

CONCLUSIÓ 
 

La modificació a la que fa referència aquest informe s’ajusta a dret. 

                                                           
27 Art. 57 i 58 i 96 a 98 TRLU10, i 64 a 76 i 117 i 118 RLU.  
28 Art. 74, 74, 76, 85 i 96 a 98 TRLU10, 99, 101 a 104, 107 i 117 RLU.  
29 Art. 86.3 LPC92, aplicable supletòriament als procediments de planejament iniciats abans de l’entrada en 
vigor de la LPC15, d’acord amb la disposició transitòria tercera, lletra a, d’aquesta última llei. 
30 Art. 85 TRLU10. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, 
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a 
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una 
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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