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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 11 de maig de 2017, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent :  
 
 
 
ACTA NÚM. 6/2017 ( 1213.03.006 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
11 DE MAIG 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: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:00 hores del dia esmentat 
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a 
tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de 
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es 
al marge ressenyats, sota la presidència 
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
 
No obstant, la regidora Àdria 
Mazcuñán Claret  i el regidor Vicenç 
Llorens Concustell, s’incorporen a la 
sessió durant els punts 3 i 6 de l’ordre 
del dia, respectivament.  
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACIÓ 

TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les 
següents sessions del Ple: 12 
d’abril de 2017 (ordinària) 

415/2017 5 00:00:12 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE 
GOVERN.  

   

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

26/2017 5 00:00:26 

3. Donar compte dels acords de 
la Junta de Govern les 
següents sessions: 3 i 18 
d’abril de 2017 (ordinàries) 

479/2017 
580/2017 

19 00:22:22 

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

653/2017 19 01:01:26 

5. Donar compte de l’informe 
d’avaluació de les obligacions 
trimestrals (primer trimestre 
2017) de subministrament 
d’informació de les entitats 
locals 

707/2017 21 01:03:02 

6. Informació de les regidories  - 22 01:03:58 

MOCIONS I PROPOSTES    

7. Moció que presenten els 
grups municipals del PSC-CP,  
Gent fent Poble i CIU per 
alliberar la reinversió del 
superàvit dels ens locals 

679/2017 23 01:20:46 
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8. Moció que presenta el grup 
municipal socialista de Sant 
Fruitós de Bages per la 
retirada de la bandera 
estelada de la Plaça 11 de 
Setembre 

681/2017 24 01:29.08 

9. Moció de compromís, de tots 
els grups municipals, per 
garantir la igualtat plena i els 
drets de les persones i 
famílies lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals, 
intersexuals i altres (LGTBI+) 
a Sant Fruitós de Bages 

682/2017 25 01:56:26 

10. Moció que presenten els 
grups municipals PSC-CP, 
d’ERC-AM, CIU i GFP de 
suport i adhesió a la 
continuïtat de la mineria al 
Bages 

684/2017 28 02:25:12 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS  

   

11. Aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdit pel 
pagament d’una factura 
anterior a l’exercici 2017 

570/2017 30 02:30:13 

12. Modificació de caràcter 
excepcional i singular de la 
Relació de Llocs de Treball: 
jornada lloc de treball de 
Tècnic/a mig Participació 
Ciutadana i Comunicació. 

577/2017 31 02:31:38 

13. Modificació del pressupost 
municipal núm. 14/2017 

712/2017 (*) 34 02:46:27 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

14. Modificació de la composició 
de diversos òrgans i 
comissions 

147/2016 41 03:04:04 

15. Constitució de la comissió 
política per a l’eficiència 
energètica municipal 
(CPEEM). 

498/2017 46 03:06:52 
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16. Segona pròrroga del conveni 
interadministratiu entre 
l’Ajuntament de Manresa i el 
de Sant Fruitós de Bages, 
relatiu a la prestació dels 
serveis públics d’abastament 
d’aigua i de clavegueram per 
part de la societat Aigües de 
Manresa, S.A., de capital 
íntegrament públic del primer 
d’aquests ajuntaments, en 
qualitat de mitjà propi i servei 
tècnic del segon 

1674/2015 49 03:10:10 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

17. Modificació de la composició 
de diversos òrgans i 
comissions 

147/2016 50 03.11:29 

PRECS I PREGUNTES     

18. Pregunta que fa el grup 
municipal de CiU a l’equip de 
govern sobre les zones verdes 
i altres espais públics del 
nostre municipi 

722/2017 52 03:12.38 

19. Pregunta que fa el grup 
municipal de CiU a l’equip de 
govern sobre l’esllavissada  a 
la carretera d’accés a Sant 
Benet de Bages 

723/2017 54 03:28:55 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 12 d’abril de 2017 

(ordinària) (exp. 415/2017) 
 
 
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  
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 

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

 

2017-0384 03/04/2017 525/2017 
Sol.licitud de modificació horari laboral 
d’una treballadora  

2017-0385 03/04/2017 501/2017 

Registre d’usuaris del servei de 
recàrrega de vehicles elèctrics i 
l’atorgament de la targeta per utilitzar el 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics.  

2017-0386 03/04/2017 901/2016 
Resolució del recurs de reposició sobre 
la liquidació de la llicència d’obres núm. 
901/2016  

2017-0387 03/04/2017 844/2016 

Aprovació de la factura 16-088, 
corresponents als treballs de redacció 
del Projecte de senyalització viària del 
barri de Pineda de Bages. 

2017-0388 03/04/2017 1188/2016 

Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres de millores d’ accessos, 
instal·lació de “Workout” i actualització 
de la pista esportiva a Torroella de 
Baix, i instal·lació de “workout” a la 
zona del Bosquet. 
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2017-0389 03/04/2017 523/2017 

Resolució dels expedients amb núm. 
1700000019 i procedir a l’inici 
d’incoació del mateixos per l’article 
9BIS, Norma LSV. per infraccions de 
trànsit per vehicles de titularitat de 
persones jurídiques, segon remesa 
núm. 1701605 emesa per la Diputació 
de Barcelona. 

2017-0390 03/04/2017 540/2017 
Nomenament interí d’una agent de la 
Policia Local per execució d’un 
programa temporal 

2017-0391 03/04/2017 438/2017 
Aprovació del projecte de numeració de 
diverses finques del carrer Parador 
(Pineda de Bages)  

2017-0392 03/04/2017 1103/2015 

Indemnitzacions per assistències als 
membres de la Corporació i assignació 
mensual als grups municipals, 
MARÇ/2017  

2017-03931 03/04/2017 1161/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 
1 i la seva factura, corresponent al 
contracte mixt subministrament de 
tecnologia per a la millora energètica de 
l’enllumenat públic i semàfors, i el 
servei de manteniment integral amb 
garantia total 

2017-0394 03/04/2017 1443/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 
1 i la seva factura, corresponent al 
contracte mixt subministrament de 
tecnologia per a la millora energètica de 
l’enllumenat públic i semàfors, i el 
servei de manteniment integral amb 
garantia total  

2017-0395 03/04/2017 418/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 6 d'abril de 2017  

2017-0396 03/04/2017 416/2017 

Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 6 d'abril de 
2017  

2017-0397 03/04/2017 417/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Promoció 
del Territori pel dia 6 d'abril de 2017  

 

                                                        
1 Aquest decret s’anul.la al ser substituït pel decret num. 2017-0394, de la mateixa data i amb el mateix 

redactat, perquè havia estat penjat en l’expedient erroni (expedient num. 1161/2016) 
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2017-0398 03/04/2017 558/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Junta de Portaveus pel dia 6 d'abril 
de 2017  

2017-0399 03/04/2017 539/2017 
Nomenament com a administrativa 
d’una treballadora per superació del 
procés selectiu de promoció interna  

2017-0400 03/04/2017 140/2017 
Resolució de recurs de reposició 
formulat contra el decret 2017-0889  

2017-0401 04/04/2017 1648/2016 

Aprovació de la factura 170304, 
corresponent al subministrament i 
instal·lació de noves lluminàries 
fluorescents a pavelló d’esports  

2017-0402 04/04/2017 1161/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 
1 la seva factura, corresponents a 
l'execució dels treballs de pavimentació 
del Camí Torrent Fonteta i actuacions 
al camí de les Brucardes  

2017-0403 04/04/2017 1531/2016 
Pagament de prestacions econòmiques 
vinculades a la Residència Tercera 
Edat L'Onada SL  

2017-0404 04/04/2017 556/2017 

Sobre l’adjudicació de les obres 
d’emergència de sanejament de 
talussos amb risc de despreniment 
imminent al camí de Sant Benet, i la 
direcció facultativa. 

2017-0405 04/04/2017 496/2017 

Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre l’Organisme Autònom de Fires i 
Mercats de Vic (OFIM) i l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages 

2017-0406 05/04/2017 1166/2016 
Aprovació del padró del preu públic 
dels usuaris Llar Infants Les Oliveres 
corresponent al mes abril 2017  

2017-0407 05/04/2017 1090/2014 
Citació per una revisió mèdica en un 
centre mèdic i psicològic especialitzat 

2017-0408 05/04/2017 113/2017 
Ampliació de la jornada laboral d’una 
treballadora familiar 

2017-0409 05/04/2017 553/2017 
Autorització per la realització 
d’actuacions respecte a l’armament de 
la policia local 

2017-0410 06/04/2017 150/2017 

Aprovació definitiva de la llista 
d’admesos i exclosos del procés 
selectiu d’encarregat de manteniment i 
edificis municipals per jubilació parcial 
del seu titular. 
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2017-0411 06/04/2017 884/2015 

Modificació divuitena de les mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 
respecte a matèries competència de 
l’alcalde. 

2017-0412 06/04/2017 776/2016 
Convocatòria del Consell municipal de 
cultura, de 12 de juny 2017.  

2017-0413 06/04/2017 66/2017 
Convocatòria Consell municipal 
d'infants de 29 de maig de 2017.  

2017-0414 06/04/2017 156/2015 

Convocatòria de la Comissió d’estudi 
encarregada de l’elaboració d’una 
ordenança municipal sobre simplificació 
administrativa en matèria d’intervenció 
urbanística pel dia 27 d’abril de 2017 

2017-0415 06/04/2017 565/2017 
Aprovació de bestreta a un agent de la 
Policia local 

2017-0416 06/04/2017 541/2017 
Inadmissió de la sol·licitud de grau 
consolidat d’un agent de la Policia local 

2017-0417 06/04/2017 366/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
arrebossar paret  

2017-0418 06/04/2017 573/2017 
Aprovació d’assistència a cursos per 
part de personal divers  

2017-0419 06/04/2017 566/2017 
Substitució de les treballadores 
familiars durant les vacances de 
Setmana Santa  

2017-0420 06/04/2017 80/2017 

Exempció de la taxa d’escombraries 
domèstiques per a beneficiaris que 
perceben ingressos inferiors al Salari 
Mínim Interprofessional prèviament a la 
resolució per part de l’Organisme de 
Gestió Tributària. Primera relació.  

2017-0421 07/04/2017 1699/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
de les obres previstes en la 
documentació tècnica anomenada 
“repicat de revestiment en mal estat i 
nou revestiment de parament vertical al 
CEIP Monsenyor Gibert”. 

2017-0422 07/04/2017 598/2017 
Convocatòria per realitzar psicotècnic 
per retorn d’arma a una agent de policia  

2017-0423 07/04/2017 1611/2016 

Aprovació de l’acta d’entrega i recepció 
de l’obra “Obertura de porta per a 
sortida d’emergència, accés i baranes a 
les grades del Pavelló Municipal 
d’Esports”. 
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2017-0424 07/04/2017 1418/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
de les obres contingudes en el 
document tècnic anomenat 
“reordenació dels sentits de circulació i 
senyalització viària del barri de Pineda 
de Bages”. 

2017-0425 07/04/2017 415/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple municipal pel dia 112 d'abril de 
2017  

2017-0426 07/04/2017 588/2017 
Modificació de crèdit 13/2017 
d’incorporació de romanents i 
generació de crèdits per ingressos  

2017-0427 10/04/2017 604/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 
604/2017 de RELACIÓ DE 
FACTURES, número de relació 
O/2017/54  

2017-0428 10/04/2017 550/2017 
Autoritzar l'ocupació del parc de la 
Natura-Oliveres per ús el Casal lúdic El 
Racó de les Emocions.  

2017-0429 11/04/2017 639/2016 

Atorgament dels ajuts individuals 
corresponents al 50% del servei de 
menjador curs 2016-2017 – 2n. termini 
justificació. Aprovar la despesa i 
ordenació de pagament. 

2017-0430 11/04/2017 536/2017 

Aprovació d’ofici de la compensació de 
deutes i l’extinció total dels deutes amb 
JAUME PLANS OCAÑA corresponent a 
l’expedient nº 536/2017  

2017-0431 11/04/2017 535/2017 

Aprovació d’ofici de la compensació de 
deutes i l’extinció parcial dels deutes 
amb la FONDA SANT BENET, SCP 
corresponent a l’expedient nº 535/2017  

2017-0432 12/04/2017 544/2017 
Ús de la via pública per la cantada de 
Caramelles - Pasqua 2017 

2017-0433 12/04/2017 615/2017 
Ús de la via pública per actes de la 
celebració de la Setmana Santa (Via 
Crucis) 

2017-0434 12/04/2017 340/2017 

Aprovació dels comptes justificatius de 
les bestretes de caixa fixa constituïda a 
favor de l’Alcalde del mes de març del 
2017 i del Tresorer municipal del mes 
de març del 2017 i el reconeixement de 
les obligacions resultants.  
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2017-0435 13/04/2017 225/2017 

Inspecció tècnica vinculada a l’ordre 
d’execució adreçada als propietaris de 
diverses finques , per raó de no tenir 
pavimentada la vorera ni tancament del 
terreny.  

2017-0436 13/04/2017 225/2017 

Inspecció tècnica vinculada a l’ordre 
d’execució adreçada als propietaris de 
diverses finques del Terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages, per raó de 
no tenir pavimentada la vorera.  

2017-0437 13/04/2017 225/2017 

Inspecció tècnica vinculada a l’ordre 
d’execució adreçada als propietaris de 
diverses finques del Terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages, per raó de 
no tenir pavimentada la vorera ni 
tancament del terreny.  

2017-0438 13/04/2017 580/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local pel dia 18 
d'abril de 2017  

2017-0439 13/04/2017 556/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
de les obres d’emergència de 
sanejament de talussos amb risc de 
despreniment imminent al camí de Sant 
Benet. 

2017-0440 13/04/2017 501/2016 

Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres contingudes en el “Projecte 
d'enderroc d'una vivenda unifamiliar en 
testera al C. Padró, núm. 12 de Sant 
Fruitós de Bages”. 

2017-0441 13/04/2017 594/2017 
Atorgament de permís per a l’obtenció 
de targeta A/B per ús d’armes 4ª 
categoria 

2017-0442 13/04/2017 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) 
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2017-0443 13/04/2017 853/2016 

Ampliació horària, el dia 13 d’abril de 
2017, del tancament fins les 00.00 h de 
l’activitat de venda i degustació de vins 
i caves i de la terrassa per a degustació 
al carrer Nou 11 i 8, respectivament  

2017-0444 13/04/2017 573/2017 
Esmena del Decret núm. 418 de data 
06.04.2017 sobre aprovació assistència 
a cursos per part de personal divers. 

2017-0445 13/04/2017 245/2017 
Convocatòria del Consell municipal de 
la Gent gran pel dia 8 de maig de 2017.  

2017-0446 13/04/2017 1473/2016 

Sol·licitud d’accés per a la consulta i 
obtenció de còpies de l’expedient 
d’obres de la finca anomenada “Hotel 
Alpha” Ctra. de Vic s/n 

2017-0447 13/04/2017 1443/2015 

Aprovació del manual de Seguretat i 
Salut del manteniment preventiu i 
correctiu de l’enllumenat públic i 
semàfors de Sant Fruitós de Bages. 

2017-0448 13/04/2017 214/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària del 
Consell Municipal de Joventut a 
celebrar el dia 24 d’abril de 2017.  

2017-0449 13/04/2017 501/2017 

Registre d’usuaris del servei de 
recàrrega de vehicles elèctrics i 
l’atorgament de la targeta per utilitzar el 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics.  

2017-0450 13/04/2017 501/2017 

Registre d’usuaris del servei de 
recàrrega de vehicles elèctrics i 
l’atorgament de la targeta per utilitzar el 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics.  

2017-0451 13/04/2017 95/2017 

Creació dels models de document 
administratiu de “comunicació prèvia 
habitatge d’ús turístic” i “Annex 1 
d’altres habitatges de la mateixa 
titularitat que es comuniquen”, adaptats 
a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

2017-0452 13/04/2017 737/2016 

Prendre coneixement de la transmissió 
dels efectes d’una comunicació prèvia 
ambiental municipal de l’activitat taller 
de manteniment i reparació 
d’automòbils.  

 

 

 

https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag
https://gestiona-03.espublico.com/?x=pVGU4qbaFV8iwG912LX7Ag


 

  
 

 

 

 

Pàgina 12 de 55 

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 

2017-0453 13/04/2017 316/2017 

Prendre coneixement de la 
comunicació de transmissió dels 
efectes d’una comunicació prèvia 
d’obertura de l’activitat d’edifici d’ús 
administratiu.  

2017-0454 18/04/2017 576/2017 
Compareixença en recurs contenciós 
administratiu núm. 72/2017 (TSJCat)  

2017-0455 18/04/2017 613/2017 
Assignació dels vehicles NISSAN LEAF 
(3009-JXG) i PEUGEOT 307 1.6 
HDIXS (5414-DPX), 

2017-0456 18/04/2017 1653/2016 
Superació del període de prova de 
l'administrativa adscrita a serveis 
territorials  

2017-0457 19/04/2017 1114/2015 

Aprovació de la factura 17 019 
corresponent a la Certificació d’Obra 
núm. 2 del contracte menor de serveis 
relatiu a la direcció i coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de 
les obres per emergència en matèria de 
sanejament contingudes en el Projecte 
d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no 
urbanitzat de La Serreta. 

2017-0458 19/04/2017 1114/2015 

Aprovació de la factura 17 018 
corresponent a la Certificació d’Obra 
núm. 2 del contracte menor de serveis 
relatiu a la direcció i coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de 
les obres per emergència en matèria de 
sanejament contingudes en el Projecte 
d’urbanització de la UA-16a La Serreta 

2017-0459 19/04/2017 401/2017 

Gratificacions per serveis extraordinaris 
/ hores extraordinàries del 
personal de la Corporació i dels 
desplaçaments, corresponents al mes 
de Març de 
2017. 

2017-0460 20/04/2017 424/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reparar boneres i canviar enrajolat de 
terrassa  

2017-0461 20/04/2017 181/2017 

Aprovació del padró d’usuaris de la 
taxa per la prestació del servei 
d’atenció domiciliària ( S.A.D) / març 
2017 

2017-0462 24/04/2017 497/2017 
Autoritzacions de parades per l’ús 
temporal de la via pública per la Diada 
de Sant Jordi  
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2017-0463 24/04/2017 445/2017 
Atorgament de subvenció nominativa a 
l’Associació Memorial Eduard 
Casajoana, exercici 2017.  

2017-0464 24/04/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 1-042017, 
corresponents als serveis d’ inspecció i 
control de les prestacions de servei de 
manteniment integral  

2017-0465 24/04/2017 753/2016 

Aprovació de la factura SL17-F052 
corresponents a la direcció de les obres 
del projecte executiu de la urbanització 
de l’espai públic al voltant del cobert de 
la Màquina de Batre, Plaça Onze de 
Setembre  

2017-0466 24/04/2017 486/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
modificar moll de càrrega posterior  

2017-0467 24/04/2017 884/2015 
Substitució de l'alcalde per absència ( 
de 29 d’abril fins el 2 de maig de 2017) 

2017-0468 24/04/2017 477/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
de les obres de reforma d’accés de les 
piscines municipals de Sant Fruitós de 
Bages. 

2017-0469 24/04/2017 522/2017 
Incoació d’expedients sancionadors 
incloses en les remeses de la la 
Diputació, en matèria de trànsit  

2017-0470 24/04/2017 483/2017 
Atorgament de llicència d’obres  per a 
obertura i tancament de rasa per a 
estesa de línia subterrània BT a 400V  

2017-0471 24/04/2017 315/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
substituir un suport de formigó per un 
de metàl.lic amb conductor MT 25 kV  

2017-0472 24/04/2017 192/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reforma interior de local  

2017-0473 24/04/2017 532/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
obertura i tancament de rasa per a 
l’estesa de línia BT  

2017-0474 24/04/2017 86/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
retirar envà divisori 

2017-0475 24/04/2017 531/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
canviar enrajolat de la cuina  

2017-0476 24/04/2017 367/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
adequar local com a centre sanitari 
polivalent  
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2017-0477 24/04/2017 884/2015 

Modificació dinovena de les mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 
respecte a matèries competència de 
l’alcalde. 

2017-0478 24/04/2017 623/2017 
Autorització d’assistència a cursos i 
jornades per part de personal divers  

2017-0479 24/04/2017 502/2017 

Prendre coneixement de la 
comunicació prèvia municipal 
d’establiments no permanents 
desmuntables al c. Nou, 8 baixos.  

2017-0480 24/04/2017 635/2017 
Aprovació d’un conveni de pràctiques 
com a delineant amb un alumne de 
l'Institut Lacetània  

2017-0481 24/04/2017 617/2017 
Delegació de la facultat per a celebrar 
matrimoni civil en la regidora Cristina 
Murcia Caraballo  

2017-0482 24/04/2017 1527/2015 
Denegació de la pròrroga de llicència 
d’obres per a canalització de gas  

2017-0483 24/04/2017 654/2017 

Sol·licitud per apagar l’enllumenat de 
les pistes exteriors de basquet i voleibol 
annexes al pavelló d’esports municipal, 
el proper 5 de maig de 2017, per 
realitzar un taller d’astronomia. 

2017-0484 26/04/2017 660/2017 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al  mes d’abril 2017  

2017-0485 27/04/2017 659/2017 

Autorització i ordenació del pagament a 
justificar de les despeses del viatge a 
Alcalá del Valle des del dia 28 d’abril 
fins el dia 1 de maig del 2017.  

2017-0486 27/04/2017 148/2017 
Aprovació de liquidacions tributàries per 
ocupacions de via pública (març 2017)  

2017-0487 27/04/2017 148/2017 
Aprovació de liquidacions tributàries per 
ocupacions de via pública (febrer 2017)  

2017-0488 27/04/2017 643/2017 
Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local pel dia 2 de maig de 2017  

2017-0489 27/04/2017 75/2017 

Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació del pagament 
corresponent als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals dels mesos 
de MAIG/2017 
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2017-0490 27/04/2017 975/2016 

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

2017-0491 27/04/2017 1443/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 
2 i la seva factura, corresponent al 
contracte mixt subministrament de 
tecnologia per a la millora energètica de 
l’enllumenat públic i semàfors, i el 
servei de manteniment integral amb 
garantia total 

2017-0492 27/04/2017 625/2017 

Aprovació del pagament de la part 
proporcional de l’ import rebut IBI 
exercici 2016 de la nau situada al carrer 
Lleida s/n.  

2017-0493 28/04/2017 617/2017 
Delegació de la facultat per celebrar 
matrimoni civil  en la regidora Cristina 
Murcia Caraballo  

2017-0494 28/04/2017 640/2017 

Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 4 de maig de 2017  

2017-0495 28/04/2017 641/2017 

Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Promoció del Territori pel 
dia 4 de maig de 2017  

2017-0496 28/04/2017 642/2017 

Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Serveis a la Ciutadania 
pel dia 4 de maig de 2017  

2017-0497 28/04/2017 686/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a la relació de despeses 
O/2017/66 per import de 157.237,22€  

2017-0498 28/04/2017 884/2015 

Modificació vintena de les mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 
respecte a matèries competència de 
l’alcalde. 

2017-0499 28/04/2017 39/2017 
Sol·licitud d'accés a servei VIA 
OBERTA : dades notarials del Col.legi 
de Notari de Catalunya (CNC)  

2017-0500 28/04/2017 632/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
restaurar façana  
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2017-0501 28/04/2017 1163/2015 
Convocatòria de la comissió per a la 
redacció del “Pla de l’espai verda urbà” 
pel dia 11 de maig de 2017 

2017-0502 28/04/2017 247/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reparació de dos banys  

2017-0503 28/04/2017 39/2017 

Sol·licitud d'alta de servei Via Oberta: 
dades del Registre d'Entitats Jurídiques 
(Administració de la Generalitat de 
Catalunya, Departament de Justícia) 

2017-0504 28/04/2017 311/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reformar garatge  

2017-0505 28/04/2017 280/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
canviar canalització  

2017-0506 28/04/2017 197/2017 
Constitució i composició de la Comissió 
paritària prevista al pacte 8è del 
conveni amb la Cooperativa La Agrícola  

2017-0507 28/04/2017 68/2016 

Nova delegació de funcions del 
secretari i la interventora aplicable a 
favor de funcionaris en supòsits de 
vacances o absències inferiors a 15 
dies  

2017-0508 28/04/2017 610/2017 
Donació del fons patrimonial Casajuana 
a l'arxiu municipal  

2017-0509 28/04/2017 538/2017 
Extinció de la comissió de serveis d’una 
funcionària i nova adscripció en 
comissió de serveis 

2017-0510 28/04/2017 1306/2016 

Acatament de resolució judicial 
(interlocutòria 53/2017 recurs 
contenciós administratiu núm.  
315/2016)  

2017-0511 28/04/2017 652/2017 

Sol·licitud d’accés a les dades de la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social i a les dades tributaries i domicili 
fiscal AEAT (servei Via Oberta)  

2017-0512 28/04/2017 39/2017 

Sol·licitud de servei VIA OBERTA: 
Administració General de l’Estat – AGE: 
Direcció General del Cadastre – dades 
cadastrals 

2017-0513 28/04/2017 203/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat   

2017-0514 28/04/2017 306/2016 

Acceptar la renúncia voluntària com a 
tècnica superior economista-assesora 
(deixar sense efectes nomenament 
interí ) 

2017-0515 02/05/2017 683/2017 
Convocatòria (urgent) de la Junta de 
Portaveus pel dia 4 de maig de 2017  
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2017-0516 03/05/2017 660/2017 
Regularització de la despesa de la 
nòmina corresponent al mes d’Abril 
2017.  

2017-0517 04/05/2017 488/2017 
Tancament d'expedient sense exercici 
d’acció per manca de perjudici 
econòmic  

2017-0518 04/05/2017 1348/2016 

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

2017-0519 04/05/2017 390/2017 
Desestimació de recurs de reposició 
respecte a decret 2017-0305 
(inadmissió de reclamació per danys)  

2017-0520 04/05/2017 340/2017 

Aprovació dels comptes justificatius de 
les bestretes de caixa fixa constituïda a 
favor de l'alcalde del mes d'abril fins el 
3 de maig del 2017 i el reconeixement 
de les obligacions resultants.  

2017-0521 04/05/2017 626/2017 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de 
tribunals de selecció de l'Administració 
Local.  

2017-0522 04/05/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 17035, 
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  

2017-0523 04/05/2017 556/2017 

Aprovació de sol·licitud de subvenció 
exclosa de concurrència pública: obres 
d’emergència de sanejament de 
talussos amb risc de despreniment 
imminent al camí de Sant Benet 

2017-0524 04/05/2017 286/2016 

Correcció d’errades material en el 
Decret 2017-0334 de data 23 de març 
de 2017, sobre el 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 
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2017-0525 04/05/2017 39/2017 
Sol·licitud d'accés a servei Via Oberta: 
dades del Registre de la Propietat - 
CORPME  

2017-0526 04/05/2017 530/2017 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació  

2017-0527 05/05/2017 1103/2015 

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

2017-0528 05/05/2017 1166/2016 
Aprovació del padró del preu públic 
dels usuaris Llar Infants Les Oliveres 
corresponent al mes de maig del 2017  

2017-0529 05/05/2017 661/2017 
Aprovació d’excedència voluntària 
sense reserva de lloc d’una treballadora 

2017-0530 05/05/2017 670/2017 

Jubilació parcial de l’encarregat de 
manteniment i edificis municipals i 
contractació mitjançant contracte de 
relleu  

2017-0531 05/05/2017 1026/2015 
Desistiment respecte al recurs de 
cassació número 89/2016 (Tribunal 
Suprem)  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents 
sessions: 3 i 18 d’abril de 2017 (ordinàries) (exp. 479/2017 I 580/2017) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
4. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic. Primer trimestre 2017 (exp. 
653/2017) 

 
 

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

  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el 
trimestre dins el termini legal 

791 1.113.728,74 € 96,38% 

Resta de pagaments 2 41.872,20 € 3,62% 

Pagaments totals durant el trimestre 793 1.155.600,94 € 100,00% 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

5. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals 
(primer trimestre 2017) de subministrament d’informació de les entitats 
locals (exp. 707/2017) 

 
En data 30 de gener de 20176 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de 
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la 
data de la seva emissió preveu complir els següents paràmetres: 
 

 Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 

 Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
6. Informació de les regidories   

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

7. Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP,  Gent fent Poble 
i CIU per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals (exp. 
679/2017) 

 
Tot i que les administracions locals – com l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages- són 
les úniques que compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària de l’Estat 
espanyol, es troben subjectes a un règim que limita severament la possibilitat de 
disposar del superàvit que generen en virtut d’una gestió pressupostària responsable. 
Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el 
concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar 
nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s’hi 
afegeix que, en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions 
financerament sostenibles. 
 
El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat 
a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge 
que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma 
injustificada, atès el compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat 
pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que 
considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori 
afectats. 
 
Per tot això, els Grups Municipals del PSC-CP,  GfP i CIU  
 
ACORDEN:  
 
PRIMER.‐ Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat 
perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir 
el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en 
qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, 
recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 
 
SEGON.‐ Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió 
de la tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017, la seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini 
temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 
2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les 
execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de 
l’apartat 5 de la Disposició Addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en 
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quant a la condició que la despesa executada l’any 2018 hagi d’estar compromesa 
l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els any 2017 i 2018.  
 
TERCER.- Notificar aquests acords 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
8. Moció que presenta el grup municipal socialista de Sant Fruitós de 

Bages per la retirada de la bandera estelada de la Plaça 11 de Setembre 
(exp. 681/2017) 

 
En data 31 de març de 2017 fou col·locada una bandera estelada al mig de la plaça 11 
de setembre. 
 
En el ple municipal celebrat el dia 9/9/2015, arrel d’una moció presentada pel grup 
d’ERC sobre col·locació de diferents banderes estelades al nostre municipi, s’aprovà  
el següent text:  
 

COL·LOCAR banderes estelades en les rotondes i places que tot seguit 
s’enumeren:  
-Accés Oest al municipi. Confluència Carretera de Vic amb Avinguda Jaume I.  
-Accés Est al municipi. Carretera de Vic prop del carrer Montpeità.  
-Plaça Alfred Figueras.  
-Rotonda entre Av. Sant Joan i c/ German Duran (davant pavelló) o zona verda 
davant del pavelló.  
-Plaça Pau Casals.  
-Rotonda de la C16 (nova rotonda).  
-Plaça Salvador Espriu.  
-En algun indret als quatre barris del municipi.  

 
Queda clar, doncs, que l’acord de ple no contemplava la col·locació d’una bandera 
estelada en la plaça 11 de setembre.  
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La citada plaça és actualment el que s’anomenà públicament per part de l’alcalde “la 
plaça del poble que li mancava a Sant Fruitós”, és a dir la plaça de tots els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
La Sala Tercera del Tribunal Suprem, en sentència del 28 d’abril de 2016, establí que 
la presencia de banderes estelades en edificis oficials i espais públics és partidista i 
contraria al principi de neutralitat de les institucions. 
 
Aquest pronunciament reforça la idea compartida de la pluralitat existent a la societat 
catalana, al qualificar la bandera estelada com a ensenya de part i no del conjunt de la 
ciutadania. 
 
Per tot això, el grup municipal socialista (PSC-CP) de l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages proposa al ple el següent acord: 
 
Primer.-  La retirada immediata de la bandera estelada de la Plaça 11 de 
Setembre del nostre municipi. 
 
No obstant, el ple decidirà. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 2 ( 2 PSC ) 
                                    En contra : 11 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC ) 
                                    Abstencions : - 

 
 

9. Moció de compromís, de tots els grups municipals, per garantir la 
igualtat plena i els drets de les persones i famílies lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals, intersexuals i altres (LGTBI+) a Sant Fruitós de 
Bages (exp. 682/2017) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La lluita per la igualtat de les persones i famílies LGTBI+ a Catalunya va iniciar-se a 
Barcelona amb la primera manifestació, el juny del 1977, pro-drets d’aquest col·lectiu, 
que va ser organitzada pel Moviment Espanyol d’Alliberament Homosexual amb 
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Armand de Fluvià i altres activistes al capdavant. Aquesta manifestació, que va ser la 
primera de l’Estat espanyol, va ser durament reprimida per la policia. Poc coneguda –
fins i tot per la societat catalana–, la manifestació del 1977 ha estat decisiva en el 
moviment LGTBI+ no només a Catalunya i a Espanya, sinó també a escala 
internacional, ja que va determinar l’activisme de Cleve Jones, assessor de Harvey 
Milk a la Junta de Supervisors de San Francisco (EUA) i artífex del Names Project Aids 
Memorial Quilt. 
 
Des d’aleshores, la lluita per la despenalització de l’homosexualitat, que estava 
tipificada en la Ley de peligrosidad y rehabilitación social, i per la igualtat legal i real de 
les persones i famílies LGTBI+ s’ha organitzat en diversos fronts. D’una banda, la 
societat civil s’ha estructurat en diverses associacions i entitats –com el Casal 
Lambda, la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya i el Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya, entre altres–   que han estat elements clau a l’hora d’atendre les 
necessitats de les persones i famílies LGTBI+. De l’altra, de forma progressiva, els 
partits polítics han incorporat a la seva agenda les polítiques pro-drets LGTBI+, tot i 
que encara n’hi ha alguns que presenten certes resistències. 
 
No obstant això, a Catalunya, la consecució de la igualtat real de les persones i 
famílies LGTBI+ no és uniforme arreu del territori, sinó que és desigual malgrat que el 
marc legal protegeixi el conjunt del col·lectiu a tots el país. Així, mentre que Barcelona 
s’ha erigit com el gran espai de tolerància i obertura de Catalunya, altres zones no 
gaudeixen de la mateixa situació. En aquest sentit, encara queda molt de camí per fer i 
és per això accions com la constitució de la Taula de participació LGTBI+ del Consell 
Comarcal del Bages són fonamentals. També és importantíssim que els consistoris de 
Catalunya impulsin polítiques d’igualtat en matèria LGTBI+, ja que són l’administració 
més propera a la ciutadania i el punt d’atenció de referència per a totes les persones. 
 
Dit això, cal remarcar que el marc legal és favorable al desenvolupament de polítiques 
d’igualtat pro-drets LGTBI+ i contra la LGTBI+-fòbia. En aquest sentit, cal invocar:  
 

 La Llei 13/2005, de l’1 de juliol, aprovada per les Corts espanyoles, que 
garanteix el matrimoni igualitari i l’adopció per part de persones i parelles 
LGTBI+. 

 La Llei 3/2007, del 15 de març, aprovada per les Corts espanyoles, sobre la 
identitat de gènere. 

 La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, aprovada pel Parlament de Catalunya, per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 
Per tot això –i malgrat que en els darrers anys s’ha avançat molt en la normalització i 
assumpció de la realitat LGTBI+ per part de la societat– encara som lluny d’assegurar 
els drets fonamentals de les persones i famílies LGTBI+. Així doncs, cal que, des de 
l’àmbit local, els ajuntaments impulsin polítiques d’igualtat per a les persones i famílies 
LGTBI+ i per eradicar la LGTBI+-fòbia. 
 
ATESOS: 
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1. Atès que totes les persones tenen dret a viure lliurement –i sense marginacions ni 
discriminacions de cap mena en cap àmbit social– la seva orientació sexual i la seva 
identitat de gènere. 
2. Atès que cal garantir aquest dret, promocionar el respecte a la igualtat de tracte i 
vetllar perquè les persones i famílies LGTBI+ puguin viure i expressar lliurement les 
seves condicions LGTBI+. 
3. Atès que les persones i famílies lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, 
intersexuals i altres encara continuen sent objecte de discriminació a causa del 
desconeixement de la realitat de les persones i famílies LGTBI+ i a causa dels forts 
prejudicis i animadversió que històricament han caracteritzat la nostra societat i que 
avui dia encara persisteixen. 
4. Atès que, d’acord amb la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, aprovada pel Parlament de 
Catalunya, les administracions públiques catalanes i el Síndic de Greuges han de 
vetllar pel dret a la no-discriminació de les persones i famílies LGTBI+ en tots els 
àmbits.  
5. Atès que, malgrat els grans avanços socials que s’han produït en els darrers anys –
especialment arran de l’aprovació de la Llei del matrimoni igualitari el 2005 i la Llei 
d’identitat de gènere el 2007–, encara cal fer pedagogia sobre la realitat de les 
persones i famílies LGTBI, especialment per evitar casos d’assetjament escolar i 
laboral. 
6. Atesa la necessitat d'impulsar mesures per assolir la igualtat real mitjançant la plena 
normalització i assumpció de la realitat LGTBI+. 
7. Atès que, en el marc del Consell Comarcal, s’ha creat la Taula de participació 
ciutadana LGTBI+, de referència a tot el Bages, i que està integrada per representants 
tècnics i polítics de les diferents administracions juntament amb associacions pro-drets 
LGTBI+ i persones especialistes en la matèria. 
8. Atès que la Taula de participació ciutadana LGTBI+ del Consell Comarcal del Bages 
té la voluntat d’implementar polítiques específiques amb l’objectiu d’assolir la igualtat 
real, en la nostra societat, de les persones i famílies LGTBI+.  
9. Atès que el 17 de maig es commemora el Dia internacional contra l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia amb motiu de l’eliminació de l’homosexualitat –l’any 1990– de la 
llista de malalties mentals tipificades per l’Organització Mundial de la Salut com a 
mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o 
identitat de gènere. 
10. Atès que el 28 de juny se celebra el Dia internacional de l’Orgull LGTBI+ amb 
motiu de la commemoració de la resistència oposada a la batuda policial que va tenir 
lloc el mateix dia del 1969 al club Stonwell Inn de Nova York, data que es pren 
simbòlicament com a referència per situar l’inici de la lluita pels drets de les persones i 
famílies LGTBI+. 
11. Atès que, des del 2012, l’Ajuntament de Sant Fruitós penja al balcó de la casa 
consistorial la bandera de l’Arc de sant Martí a instàncies de l’Associació de Famílies 
LGTBI (www.familieslg.org), present al nostre municipi. 
12. Atès que aquesta bandera, que va ser dissenyada per Gilbert Baker el 1978 i 
adaptada posteriorment a 6 colors, identifica el col·lectiu LGTBI+ i la lluita pels seus 
drets. 
 

http://www.familieslg.org/
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Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a 
adoptar els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER – Penjar la bandera de l’Arc de sant Martí al balcó de l’Ajuntament cada 17 
de maig i cada 28 de juny.  
 
SEGON –.Adoptar i aplicar a Sant Fruitós els acords presos en la Taula Comarcal de 
participació LGTBI+ del Consell Comarcal del Bages. 
 
TERCER – Vetllar per la no-discriminació de les persones i famílies LGTBI+ de Sant 
Fruitós i per eradicar-ne la LGTBI+-fòbia. 
 
QUART – Vetllar perquè es duguin a terme accions de formació i sensibilització –
especialment entre l’alumnat i la comunitat educativa de Sant Fruitós– amb l’objectiu 
de garantir el coneixement de la diversitat pròpia de les persones i famílies LGTBI+. 
 
CINQUE – Avançar cap a la plena normalització i inclusió social de les persones i 
famílies LGTBI+ al municipi de Sant Fruitós. 
 
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  

 
 

 
10. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, d’ERC-AM, CIU i 

GFP de suport i adhesió a la continuïtat de la mineria al Bages (exp. 
684/2017) 

 
Atès a la petició dels treballadors en el sentit de conèixer com es gestionarà el material 
sobrant resultant de processar la potassa que es tregui de Vilafruns després de la data 
d’acompliment de la sentència a 30 de juny de 2017. 
 
Atès que en diferents sessions del Consell d’Alcaldes del Bages s’ha debatut sobre la 
situació de la mineria a la nostra comarca. Els alcaldes consideren que l’activitat 
minera és de vital importància per al territori, per la seva repercussió econòmica, però 
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el model de creixement i negoci d’ICL Iberia Súria&Sallent ha de ser sostenible 
mediambientalment, social i econòmicament, a més de compatible amb el compliment 
de la normativa ambiental. 
 
Atès que durant aquestes darreres setmanes s’han aprovat  mocions de suport a la 
continuïtat de la mineria de potassa en el territori que responen a  la inquietud 
expressada pels representants dels treballadors d’ ICL Iberia Súria&Sallent,  sobre el 
futur de l’activitat minera en els pobles de la comarca.  
 
Atès que des del Consell Comarcal del Bages es va aprovar una moció de suport i 
adhesió a la continuïtat de la mineria al Bages. 
 
Els Grups Municipals  
 
ACORDEN: 
 
Primer.- Donar suport a les demanades del territori per afrontar el repte d’assegurar la 
continuïtat minera al Bages, concretament en els municipis de Sallent, Súria, 
Balsareny i Cardona, garantint també que es desenvolupi de manera sostenible 
assumint els costos derivats,  amb el compromís ferm d'acomplir la normativa 
mediambiental, que asseguri la sostenibilitat econòmica de l’activitat, que garanteixi els 
llocs de treball actuals i que permeti la creació de noves ocupacions relacionades amb 
el sector tal com l’empresa es va comprometre amb la signatura d’un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya el passat 13 de novembre de 2015. 
 
Segon.- Comunicar el present acord als representants sindicals d’ ICL Iberia 
Súria&Sallent, als ajuntaments de Balsareny, Cardona, Sallent i Súria, al Parlament de 
Catalunya i al Govern de la Generalitat 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: Unanimitat dels membres presents  
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   
 

11. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament d’una 
factura anterior a l’exercici 2017 (exp. 570/2017) 

 
ANTECEDENTS 
 
Per providència de l’Alcaldia que inicia l’expedient es constata l’existència d’una 
factura a l’Àrea de Serveis Econòmics corresponent a exercicis anteriors que no s’ha 
abonat en aquests períodes degut a que no s’ha presentat la factura dins del mateix 
exercici econòmic, i cal reconèixer extrajudicialment els crèdits.  
 
Vist l’informe d’intervenció 59/2017 obrant a l’expedient. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà 
al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi 
consignació pressupostària.  
 
Article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les 
despeses d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).  
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,  
 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren en la relació annexa, per 
import  de 1.744,56 € (IVA inclòs), corresponent a exercicis anteriors i que es tracta de 
prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents 
àrees i regidories.   
 
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2017, els crèdits corresponents 
a la factura indicada. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 

 
 
 
En aquest moment de la sessió, el regidor Cristian Marc Huerta Vergés, del grup 
municipal Gent fent Poble, i la regidora Àdria Mazcuñán Claret, del grup 
munciipal ERC-AM, s’absenten de la sessió, incorporant-se a aquesta un altre 
cop després de la votació.  
 
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 : 10 ( 4 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                    Abstencions : 1 ( 1 ERC ) 

 
 

12. Modificació de caràcter excepcional i singular de la Relació de Llocs de 
Treball: jornada lloc de treball de Tècnic/a mig Participació Ciutadana i 
Comunicació (exp. 577/2017) 

 
Primer.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2015 es va 
aprovar la modificació la plantilla de personal amb la creació, entre d’altres, d’una 
plaça de Tècnic mig de gestió, realitzant-se la corresponent definició del lloc de treball 
com a Tècnic/ mig de Participació Ciutadana i Comunicació, amb una tipologia de 
jornada reduïda de 25 hores setmanals. 
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Segon.- Per tal de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha 
manifestat la necessitat d’ampliar la jornada al lloc de treball de Tècnic/a mig de 
Participació Ciutadana i Comunicació, per tal que sigui la responsable de controlar la 
correcte realització de l’esmentada llei per part de les corresponents àrees municipals. 
 
Tercer.- Vist els informes obrant a l’expedient. 
 
Quart.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 08.04.2015 es va aprovar 
l’organigrama estructural, la modificació de fitxes descriptives i la Relació de Llocs de 
Treball. 
 
Cinquè.- Considerant que les relacions de llocs de treball es defineixen com a 
documents dinàmics, en continu canvi per adaptar-se als successius escenaris i 
necessitats que hagi d’afrontar la corresponent administració, recollint a cada moment 
els llocs de treball dotats pressupostàriament, tant els ocupats com els eventualment 
vacants assenyalant, en aquest últim cas, la seva condició i la susceptibilitat de les 
accions que sobre ells puguin correspondre (provisió, amortització, reconversió, 
readscripció, etc.). 
 
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 relació de llocs de treball. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.-Modificar amb caràcter excepcional i singular la jornada del lloc de treball de 
Tècnic/a mig de Participació Ciutadana i Comunicació, assignant-li una jornada 
completa ordinària (37,5 hores setmanals), quedant configurat el lloc de treball de la 
següent manera:  
 
Lloc de treball: Tècnic/a mig Participació Ciutadana i Comunicació  
Règim: funcionari/a 
Grup de classificació: A2 
Complement de destí: Nivell 18 
Complement específic: 303,00€ bruts mensuals 
Tipologia de jornada: ordinària 
Descripció lloc de treball: Fitxa 04 – Annex 4.14  
Aplicació pressupostaria: 13 920 12001, 13 920 12100, 13 920 12101 i 13 920 16000. 
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Són d’aplicació les Disposicions sobre l’aplicació de la Relació de llocs de treball 
aprovades pel Ple celebrat en data 08.04.20152 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 15 dies des 
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la 
informació pública no es formulés al·legacions. 
 
Quart.- Disposar, que 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 
municipal i trametre còpies certificades de la modificació de la plantilla a l’Administració 
de l’Estat i al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a la Junta de Personal de la Corporació. 
 
Sisè.- Declarar que l’acord és 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 altre recurs ajustat a dret. 
 
Setè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

                                                        
2   Aplicació de la 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 08.04.201 (núm. sessió 5/2015 i número acord 9). 
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Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                   Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 
 
 

13. Modificació del pressupost municipal núm. 14/2017 (exp. 712/2017 (*)) 
 
PRÈVIA VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL 
DIA PER NO HAVER 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 : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                    En contra :  4 ( 4 CIU )  
                                    Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2017, hi ha diverses aplicacions pressupostàries 
per les quals no hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que 
previsiblement hi haurà fins a final d’exercici. Existeixen també altres despeses que no 
estan ni tant sols previstes en el pressupost 2017. Totes aquestes despeses, que es 
consideren urgents i inajornables i no poden demorar-se fins l’exercici vinent, segons 
memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics on es detallen les mateixes i que són 
un recull de les peticions que han estat traslladades des de les diferents àrees.  
 
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, 
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria 
de la regidoria de Serveis Econòmics.   
 
Les modificacions pressupostàries mitjançant suplement de crèdit i el crèdit 
extraordinari  tindran efectes sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, 
tal i com s’indica en l’informe d’intervenció. 
 
Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de 
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics  
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Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de 
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8) 
 
Sisè.- La liquidació del pressupost municipal 2017 es va aprovar per acord de Junta de 
la Govern Local d’aquest Ajuntament de data 2 de maig de 2017, i és aquest expedient 
que xifra l’import de romanent de tresoreria de lliure disposició. En conseqüència ha 
estat materialment impossible tenir la modificació de crèdit del pressupost vigent 
finalitzada en la data de convocatòria de les comissions informatives 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 14/2017 en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb l’annex que 
s’adjunta.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
 
 
Quart.-  “Declarar que: 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 

 
- Aquest acord aprovarà una disposició administrativa general, posarà fi a la via 

administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

ANNEX 1 

 



 

  
 

 

 

 

Pàgina 36 de 55 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

  
 

 

 

 

Pàgina 37 de 55 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

Pàgina 38 de 55 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

Pàgina 39 de 55 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

Pàgina 40 de 55 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

Pàgina 41 de 55 

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 

 

 
 
 

- Import finançat amb romanent de tresoreria de lliure disposició (recurs de 
finançament 5 del annex): 398.314,87 € 

- Import finançat amb romanent de tresoreria amb finançament afectat (recurs de 
finançament 4 del annex): 926.269,40 € 

 
 
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 ) 
 
 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

14. Modificació de la composició de diversos òrgans i comissions (exp. 
147/2016) 

 
Primer. Vistos els decrets núm.  2017-0379, de 31.3.17, de cessament de l’interventor 
Sr. Adriàn Sánchez Payán, que s’incorpora a una altra administració; i el núm.  2017-
0371, de 30.3.17, d’acumulació de les funcions de Tresoreria i Intervenció, en el qual 
es nomena a la Sra. Maria Mercè Marmi Espelt, que ostentava el càrrec de Tresorera, 
com a nova interventora municipal, 
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S’ACORDA:  
 
PRIMER. Modificar la composició dels següents òrgans i comissions, en el sentit 
d’incorporar-hi al a la Sra. Maria Mercè Marmi Espelt com a nova interventora, segons 
la següent relació: 
 

Consell Ciutadà Consultiu 
de Centres de Culte 
 
Expedient 1169/2014 

President :  
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde 
Regidors dels grups municipals :  
Mònica Cruz Franch, Gent fent Poble ( titular ) 
Xavier Racero Esquius, Gent fent Poble ( suplent ) 
Tomàs Casero García, PSC ( titular ) 
Cristina Murcia Caraballo, PSC ( suplent ) 
Mercè Casals Martínez, CIU ( titular ) 
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM ( titular ) 
David Uró i Vilanova, ERC-AM ( suplent ) 
 
Tècnics :  
Josep González Ballesteros, secretari municipal 
Maria Mercè Marmi Espelt, interventora municipal 
Aleix Cervantes López, enginyer 
 
Representants designats a proposta de les formacions 
polítiques que van concórrer a les darreres eleccions 
municipals a Sant Fruitós de Bages i no van obtenir 
representació al consistori. 
Jordi Aleu Alcañiz, en representació de Plataforma x 
Catalunya.  
Lidia Giménez Garcia, en representació de Alternativa per 
Sant Fruitós (ASF-E).  
Diego García Piñero, en representació del Partit Popular 
de Catalunya. 
 
Veïns designats per acords de la Junta de Portaveus 
Pilar Purtí Sors  
Teresa Descals Sanfeliu  
Jaume Sánchez Sixto  
Cristina Lahuerta Vilanova  
Rosa Vilanova Casado  
David Fernández Casanovas  
Jordi Baraldés Santamaria  
Carme Ruiz Bernabeu  
Soukaina Zerbouuult Saidi  
Jesús Valero Garcia 
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Representants de les entitats de caràcter religiós 
designats a proposta d’aquestes i designats per la Junta 
de Portaveus 
Abdelkader Benabou, en representació de Al-Nour 
Comunitat Islàmica.  
Carles Torras Vilanova, en representació de Parròquia de 
Sant Fruitós. 
 
Representant designat per la Direcció General d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya 
Agustí Iglesias Sala 
 
AAVV La Rosaleda  
David Fernández Casanovas  
 
AAVV Pineda de Bages  
Francesca Serramalera Sánchez  
 
 
AAVV Torroella de Baix  
Angelita Vizcaino Duarte  
 
AAVV La Natura 
Valentí Canivell 
 
Representant de l’Associació de comerciants 
David Torreblanca Ureña/ 
Carlota Batanés Subirana 
 
Representant de l’equip redactor dels treballs de 
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana 
Anna Reguant Ridó 
Yolanda Jiménez Pozo  
Enric Acero 
 
Secretària: 
Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal. 

Consell Assessor 
Urbanístic de Sant Fruitós 
de Bages 
 
Expedient 836/2015  

President :  
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde 
 
Regidors dels grups municipals :  
Cristian Marc Huerta Vergés , Gent fent Poble ( titular ) 
Xavier Racero Esquius,  Gent fent Poble ( suplent ) 
Tomàs Casero García, PSC ( titular ) 
Cristina Murcia Caraballo, PSC ( suplent ) 
Roger Grandia Borràs, CIU ( titular ) 
Mercè Casals Martínez, CIU ( suplent ) 
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David Uró i Vilanova , ERC-AM ( titular ) 
Àdria Mazcuñán i Claret,  ERC-AM ( suplent ) 
 
Tècnics : 
Joan Anglada i Arumí, arquitecte 
Mireia Sans Camps, arquitecte 
Aleix Cervantes López, enginyer 
Maria Mercè Marmi Espelt, interventora municipal 
Josep González Ballesteros, secretari 
 
AVV Pineda de Bages :  
Vicenç Llorens Concustell  
 
AAVV La Rosaleda :  
David Fernández Casanovas 
 
AAVV Torroella de Baix : 
Josep Manel Molina Mills 
 
APAES .: 
Ferran Boixadors 
Enric Torres 
 
Veïns designats per la Junta de Portaveus :  
Vidal Orive Torras 
Vicente de la Luna Raga 
Martí Santmartí Sala 
Cristina Lahuerta Vilanova 
Josep Sanfeliu Sarri 
Gabriel Gurt Garcia 
Manel Vall Puig 
Jesús Valero García 
Maria Brucart Prat 
Monserrat Regués Fernández 
 
Secretària de la comissió : 
Maria José Fernández Trigo 
 
Pendents de designació :  
AAVV Torre Santmartí  
AVV La Natura  
AAVV  Les Brucardes  
Tècnic municipal de comunicació 
Representant de l’equip redactor 
Altres tècnics 
Associació de comerciants  
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Comissió per a la 
implantació de la fibra 
òptica 
Exp. 332/2014 

Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde i president de la 
comissió  
Cristian Marc Huerta Vergés, suplent primer del president  
Ingrid Bonells Casau, suplent segona del president  
Xavier Racero Esquius, Gent fent Poble ( titular )  
Vicenç Llorens Concustell, CIU ( titular )  
Roger Grandia Borràs, CIU ( suplent )  
David Uró i Vilanova, ERC-AM ( titular )  
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM ( suplent )  
Cristina Murcia Caraballo, PSC-PM ( titular )  
Tomàs Casero García, PSC-PM ( suplent )  
Aleix Cervantes López, enginyer  
Maria Mercè Marmi Espelt, interventora municipal 
Jordi Martínez Sáez, tècnic informàtic  
Maria José Fernández Trigo, lletrada  
Montserrat Culleres Pintó, APAES ( titular )  
Òscar Arnalot, APAES ( suplent )  
Montserrat Bautista Pérez, secretària de la comissió3 

 
SEGON. Notificar el present decret a la interessada, a les secretàries dels òrgans 
esmenats i a les àrees que correspongui. 
 
TERCER. Donar compte del nomenament als Consells esmentats en la propera sessió 
que es celebri.  
 
QUART. Declarar que :  
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 En base als canvis organitzatius esdevinguts des de l’última actualització dels membres de la 
Comissió.  
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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 : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC,  2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                    Abstencions : 4 ( 4 CIU) 
 
 

15. Constitució de la comissió política per a l’eficiència energètica 
municipal (CPEEM) (exp. 498/2017) 

 
Primer: Vist el Decret d’alcaldia 2014-0127 de 26 de febrer del 2014, es constitueix el 
grup de treball intern de caràcter permanent amb la denominació “Comissió per a 
l’Eficiència Energètica Municipal”, subjecte a les següents regles: 
  
“Primera. La Comissió té per objectius: 

1. Assessorar les diverses regidories i àrees municipals a efectes de la formulació 
de propostes adreçades als òrgans de govern amb competència decisòria per 
tal que l’activitat municipal s’adreci a l’objectiu d’eficiència energètica a partir de 
l’elaboració de propostes i projectes d’integració de mecanismes de millora en 
l’ús i aprofitament de recursos energètics. 

2. Coordinar els diversos serveis administratius afectats per l’assoliment d’aquest 
objectiu, establint els canals de comunicació adients per tal que en la 
configuració dels expedients administratius que es tramitin es prengui en 
consideració com un paràmetre més de l’eficiència energètica (especialment 
pel que fa referència a l’elaboració de projectes tècnics i plecs de condicions en 
la contractació d’obres, serveis i subministraments, previsió de vessant 
informativa a la població respecte a l’adopció de mesures d’eficiència en la 
realització d’actes tals com l’organització d’actes festius i altres activitats de 
projecció pública).  

3. Introduir la perspectiva de l’eficiència energètica a les diferents polítiques 
municipals a partir de la formulació de propostes i recomanacions per la seva 
integració en l’activitat que es desenvolupi per la seva concreció. 

 
Segona. La CEEM s’integra pels membres següents: 
 

- El regidor competent en matèria de medi ambient, Xavier Racero Esquius, en 
funcions de ponent i com a interlocutor amb les diverses àrees d’organització 
política, qui en será el president. 
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- L’enginyer municipal, Aleix Cervantes López. 
- L’arquitecte tècnic municipal, Xavier Casas Pujol. 
- L’administrativa, Patricia Batista Serarols, qui en será la secretària. 

 
Aquest membres s’entendran substituïts automàticament quan el càrrec o lloc de 
treball canviï de titular o de qui l’ocupa accidentalment.” 
 
Segon.  Atès l’acord près per unanimitat pel ple municipal en la sessió de data 9 de 
març de 2017, sobre la moció que presenten tots els grups municipals per a la 
sobirania energètica exp. 326/2017. Acords 2,3,4, 5 de l’acord de ple. 
  
“Segon. Donar suport al canvi de model energètic, apostant per un model 100% 
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà 
consumidora, també productora i distribuïdora. 
Tercer. Seguir promovent que els propers contractes de subministrament municipal 
tinguin com a objecte proveir-se d’energia renovable. 
Quart. Seguir promovent que els propers contractes de subministrament municipal 
tinguin com a objecte proveir-se d’energia renovable. 
Cinquè. Seguir promovent els beneficis fiscals a l’impost de circulació de vehicles pels 
vehicles elèctrics, híbrids i GLP.” 
 
Tercer. Atès que és voluntat del govern municipal crear una comissió política pel 
seguiment de la implantació de mesures encaminades a l’eficiència energètica i les 
energies renovables. 
 
Quart. Per tot l’exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l’article 
22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, en 
concordança amb l’article 60 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la qual cosa el Ple. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Constituir la Comissió política per a l’eficiència energètica municipal, integrada 
pels següents membres: 
 
President: 
 

- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde. 
Vocals. 
 

- Sr. Xavier Racero Esquius, Regidor competent en matèria de Medi ambient 
- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor competent en matèria d’Espai Públic, 

Activitats i Obres. 
- Sra. Mònica Cruz Franch, regidora designada en representació del grup 

municipal  GFP. 
- Sr. Tomàs Casero García, regidor designat en representació del grup municipal  

PSC. 
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- Sra. Mercè Casals Martínez, regidora designada en representació del grup 
municipal  CIU. 

- Sr- David Uró i Vilanova, regidor designat en representació del grup municipal  
ERC. 

Secretari/ària: funcionari/ària municipal com a secretari/ària de la Comissió, 
designat/da per l’alcalde.  
 
Segon. Seran funcions d’aquesta comissió: 
 

- Definir els objectius generals municipals en l’aplicació de mesures d’estalvi i 
eficiència energètica i implantació d’energies renovables. 

- Introduir la perspectiva de l’eficiència energètica a les diferents polítiques 
municipals a partir de la formulació de propostes i recomacions per la seva 
integració en l’activitat que es desenvolupi per la seva concreció. 

- Efectuar el seguiment de les actuacions municipals que s’efectuin en l’aplicació 
de mesures d’estalvi i eficiència energètica i de la implantació d’energies 
renovables. 

 
Tercer. La comissió es reunirà de forma ordinària un cop a l’any, i de forma 
extraordinària per convocatòria del seu president. 
 
Quart. A les reunions hi podran assistir les persones que per a cada reunió convidi l’ 
Alcalde. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, i als 
membres designats. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa  i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davants dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

- Tanmateix els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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16. Segona pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de 

Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis 
públics d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat 
Aigües de Manresa, S.A., de capital íntegrament públic del primer 
d’aquests ajuntaments, en qualitat de mitjà propi i servei tècnic del 
segon (exp. 1674/2015) 

 
Primer. Atès que en data 25 de gener de 2011 es va subscriure el Conveni (publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011) entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pel qual es 
determinava la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. com a mitjà propi i servei 
tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Aquesta formalització es va publicar 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011. 
 
Segon. Atès que en la clàusula sisena del conveni  s’estableix un termini de vigència 
del mateix de 5 anys, essent prorrogable per períodes d’igual duració mitjançant 
comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del termini inicial o de les 
successives pròrrogues. 
 
Tercer. Vist que en data 12 de desembre de 2016 es va aprovar pel Ple municipal  una 
pròrroga per un termini de 6 mesos, la qual finalitza el proper 12 de juny de 2017. 
 
Quart. Vist l’informe emès per la interventora municipal, obrant en l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que és previst que en breu es formalitzi una relació jurídica diferent de 
l’actual entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i el de Manresa per la prestació d’aquest 
servei.  
 
Ateses les competències que la normativa atorga al Ple de la Corporació. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de 
Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis públics 
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat  Aigües de Manresa, 
S.A., de capital íntegrament públic del primer d’aquests ajuntaments, i en qualitat de 
mitjà propi i servei tècnic del segon, signat el 25 de gener de 2011 (publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011), i prorrogat per 6 
mesos per acord del Ple municipal de data 12 de desembre de 2016. La prorroga que 
s’aprova amb aquest acord tindrà efectes des de la finalització de la primera pròrroga, 
tindrà un termini màxim de sis mesos i estarà vigent mentre no es determini una altre 
nova forma de prestació del servei. 
 
Segon. Notificar aquest acord a les Aigües de Manresa, SA, a l’Ajuntament de 
Manresa, a la Regidoria de Serveis Públics i als Serveis Tècnics municipals. 
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Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  

17. Modificació de la composició de diversos òrgans i comissions (exp. 
147/2016) 

 
Primer. Vistos els decrets núm.  2017-0379, de 31.3.17, de cessament de l’interventor 
Sr. Adriàn Sánchez Payán, que s’incorpora a una altra administració; i el núm.  2017-
0371, de 30.3.17, d’acumulació de les funcions de Tresoreria i Intervenció, en el qual 
es nomena a la Sra. Maria Mercè Marmi Espelt, que ostentava el càrrec de Tresorera, 
com a nova interventora municipal. 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Modificar la composició dels següents òrgans i comissions, en el sentit 
d’incorporar-hi al a la Sra. Maria Mercè Marmi Espelt com a nova interventora, segons 
la següent relació: 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

Pàgina 51 de 55 

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 

 
 

 
Comissió informativa de 
caràcter especial per 
l’estudi i revisió de la 
normativa de bases 
municipal amb incidència 
en el procediment 
d’atorgament de 
subvencions.  
 
Expedient 25/2014  
 

 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde  
Josep González Ballesteros, secretari municipal, vocal  
Tomàs Casero García, PSC ( titular )  
Cristina Murcia Caraballo, PSC ( suplent )  
Vicenç Llorens Concustell, CIU ( titular )  
Mercè Casals Martínez, CIU ( suplent )  
Xavier Racero Esquius, Gent fent Poble ( titular )  
Ingrid Bonells Casau, Gent fent Poble ( suplent )  
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM ( titular )  
David Uró i Vilanova, ERC-AM ( suplent )  
Maria Mercè Marmi Espelt, interventora municipal 
Maria José Fernández Trigo, lletrada  
 

 
 
SEGON. Notificar el present decret a la interessada, a la secretària de la comissió i 
posar-ho en coneixement de les àrees municipals que correspongui.  
 
TERCER. Declarar que :  
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

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

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

 
 
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 ERC, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                    Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 
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PRECS I PREGUNTES  
  

18. Pregunta que fa el grup municipal de CiU a l’equip de govern sobre les 
zones verdes i altres espais públics del nostre municipi (exp. 722/2017) 

 
Quan arriben aquestes dates l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages envia cartes als 
veïns que són propietaris de parcel·les, recordant-los la necessitat i obligatorietat de 
mantenir aquests espais privats nets i en condiciones per tal que no siguin un perill 
d’incendi. 
 
L’Ajuntament hauria de predicar amb l’exemple i mantenir els espais verds públics amb 
les màximes garanties que es reclamen als veïns, però malauradament això no és així. 
Tot sovint veiem espais verds amb herbes altíssimes, que a banda de donar imatge de 
deixadesa són també un perill i un niu de brutícia. 
 
Per més inri, quan l’herba està molt alta, s’utilitzen estris que tallen de forma irregular 
aquesta herba i deixen tota la part segada al terra.  
 
Al cap de pocs dies, aquestes tiges llargues s’assequen i es converteixen en palla, que 

vola i s’escampa quan fa molt vent i que 
representa un perill d’incendi important, 
a banda de donar un aspecte molt poc 
agradable, ja que les zones verdes, en 
plena primavera, semblen camps rostits. 
L’herba verda és a sota de les tiges 
seques que s’han tallat i no s’han 
recollit. 
També hi ha espais verds que es 
retallen de forma parcial, només en una 
franja perimetral, donant lloc a imatges 
com aquesta de sota, en que es pot 
veure el marge dret retallat, amb les 
tiges seques tirades al terra i tota la part 

d’herba, amb una alçada de més de mig metre que s’ha deixat sense tallar. 
 
 



 

  
 

 

 

 

Pàgina 53 de 55 

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 

  
Aquesta imatge de deixadesa pública deixa a l’ajuntament en una situació 
d’incoherència quan reclama als veïns que tinguin cura de les seves propietats 
privades i els amenaça amb mesures coercitives si no compleixen amb la seva 
obligació. 
 
Per altra banda, també hi ha espais que, tot i que no són considerats com a verds, 
mantenen un aspecte molt similar de deixadesa. Posem com a exemple la zona 
esportiva de Torroella. El camp de futbol situat a la zona esportiva, on fa un parell de 
mesos s’inaugurava una pista poliesportiva es troba en un estat lamentable i del tot 
impracticable. De fet, en lloc d’un camp de futbol sembla un camp de sembrat, on les 
roselles creixen quan esclata la primavera. 
 

  
 
 
 
També trobem un dels accessos que porten a aquest espai 
públic de Torroella en condicions impracticables i que ha caigut 
en l’oblit. 

 
Si el que es desitja és eliminar l’accés, llavors caldria fer-ho d’una forma més correcte, 
retirant baranes i graons. Si es pretén mantenir aquest accés, aleshores caldria que 
fos practicable. 
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En qualsevol dels dos casos, les herbes s’haurien de retallar per garantir la seguretat i 
per evitar la imatge de deixadesa i oblit que s’està donant des de l’ajuntament cap als 
veïns d’aquest barri. 
 
Aquesta imatge d’oblit es repeteix en altres zones, com ara l’entada de l’ermita de Sant 
Iscle, un espai que cada dia és més visitat per turistes i que lluny de donar una imatge 
d’acolliment als visitants, els empeny a sortir corrents. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal de CiU demana a l’equip de govern les 
següents qüestions: 
 

1. L’equip de govern està assabentat de la situació d’aquests espais que hem 
descrit? 

2. Si tenim una empresa contractada per fer el manteniment de les zones verdes, 
una altra empresa contractada per fer el control i seguiment de la neteja en els 
espais públics, si tenim personal propi que també s’encarrega de la gestió 
d’aquests espais i tenim una regidoria anomenada d’Espai Públic, Activitats, i 
Obres, quin és el motiu que porta a tenir els espais públics en aquestes 
pèssimes condicions? 

3. Ens poden garantir que es prendran les mesures necessàries per corregir les 
situacions que s’han exposat i per garantir que no es torni a repetir en un futur 
proper? 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

19. Pregunta que fa el grup municipal de CiU a l’equip de govern sobre 
l’esllavissada  a la carretera d’accés a Sant Benet de Bages (exp. 
723/2017) 

 
Des de finals del mes de març la carretera d´accés a Sant Benet de Bages està tallada 
degut a una esllavissada, conseqüència d'un temporal. 
 
Segons les informacions que hem llegit a la premsa, per poder-ho solucionar i 
permetre la reobertura, cal estabilitzar el talús del camí d'accés fet que suposa un 
elevat cost per la hisenda municipal, de més de mig milió d'euros, amb un termini 
d'execució aproximat de quatre mesos. 
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Tenim entès, que després d'aquesta esllavissada, l'ajuntament va encarregar un estudi 
geològic de la zona. 
 
Per tot plegat, demanem a l'equip de govern el següent: 
 
1. Quines són les conclusions d’aquest estudi geològic? 
2. Quines mesures s’han pres i quines pensen prendre a partir d'ara? 
3. Amb quins recursos es finançarà aquesta obra? 
4. Quina previsió tenen de reobertura de l’accés a Sant Benet? 
 
 
 
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 21:35 hores del dia esmentat a l’encapçalament.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
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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