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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 12 de juliol de 2017, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el seguent :  
 
 
ACTA NÚM. 9/2017 ( 1213.03.009 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
12 DE JULIOL DE 2017 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP ) 
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 
Sr. 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 :   
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  

 
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.  
 
Els regidors sr. Cristian Marc 
Huerta Vergés i Vicenç Llorens 
Concustell s’incorporen a la sessió 
durant el punt 4 de l’ordre del dia.  
 
La interventora, sra. Maria Mercè 
Marmi Espelt, s’incorpora a la 
sessió durant el punt 2 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: 1 de juny 
(extraordinària) i 8 de juny 
(ordinària) de 2017 

772/2017 
775/2017 

4 00:36 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

2. Donar compte dels decrets dictats 
des de la darrera sessió plenària 
fins el dia 26 de juny de 2017 

26/2017 4 01:58 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 29 de maig, 5 de juny i 19 
de juny de 2017 

757/2017 
836/2017 
809/2017 

13 31:43 

4. Informació de les regidories  - 14 58:39 

MOCIONS I PROPOSTES    

5. Moció que presenta el grup 
municipal ERC-AM per a la 
implantació d’un procés de 
pressupostos participatius a Sant 
Fruitós de Bages 

954/2017 14 1:13:10 

6. Moció que presenta el grup 
municipal ERC-AM per a la millora 
del transport públic a Sant Fruitós 
de Bages 

955/2017 16 1:36:35 

7. Moció que presenten tots els grups 
municipals per a l’adhesió a la 
Xarxa de municipis LGTBI 

956/2017 18 2:05:45 

8. Moció que presentent tots els grups 
municipals de suport a la continuïtat 
dels estudis d’Enginyeria de mines a 
la UPC Manresa (EPSEM) 

979/2017 20 2:11:40 

9. Moció que presenten els grups 
municipals  CIU, PSC i Gent fent 
Poble per reduir l’IVA dels serveis 
funeraris 

980/2017 22 2:17:11 

10. Moció que presenta el grup 
municipal CIU de rebuig a l’ocupació 
il·legal d’habitatges 

981/2017 23 2:20:30 

11. Moció que presenta el grup 
municipal CIU sobre la creació d'un 
directori d'empreses al servei dels 
centres d'ensenyament del nostre 
municipi 

982/2017 25 2:33:06 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS     

12. Modificació del pressupost 
municipal núm. 19/2017 

940/2017 26 2:52:37 

13. Modificació del pressupost 
municipal núm. 20/2017 

997/2017 28 2:55:32 
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14. Modificació de la plantilla i de la 
relació de llocs de treball: creació 
plaça i nova dotació d’un/a 
arquitecte/a tècnic/a. 

224/2017 30 3:06:33 

15. Aplicació de la Relació de Llocs de 
Treball als/les treballadors/es 
adscrits a la brigada i modificació 
del factor Plus de disponibilitat 

636/2017 32 3:15:15 

16. Redefinició de la plaça i lloc de 
treball d’educador/a de la llar 
d’infants 

950/2017 35 3:28:41 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

17. Modificació de la composició del 
Consell Assessor Urbanístic 

836/2015 37 3:53:46 

18. Resolució de les al·legacions i 
aprovació definitiva de l’Ordenança 
municipal del soroll i les vibracions. 

291/2016 38 3:56:37 

19. Correcció d’errades materials en 
l’Ordenança municipal de circulació 

272/2016 46 3:57:45 

20. Reconeixement de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Sant 
Fruitós de Bages. 

1498/2016 70 3:58:34 

21. Posada a disposició de solar a la 
Generalitat de Catalunya per a la 
construcció del CEIP Pla del Puig i 
proposta de  signatura de conveni 
per a la construcció destinada a  
gimnàs del CEIP i poliesportiu 
municipal. 

714/2017 71 4:01:07 

22. Esmena d’error material de número 
de finca registral propietat de la Sra. 
Rosario Viñas Pungrau, en acords i 
documents municipals. 

1296/2014 81 4:17:23 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

23. Resolució de les al·legacions i 
aprovació definitiva de la 
modificació puntual del Reglament 
de la Llar d’Infants Les Oliveres. 

414/2017 83 4:19:43 

24. Aprovació de proposta de 
determinació de les festes locals per 
l’any 2018 

990/2017 100 4:23:55 

PRECS I PREGUNTES     

25. Pregunta que fa el grup municipal 
d’ERC-AM a l’equip de govern sobre 
els vessaments del col·lector de 
salmorres 

1010/2017 101 4:25:05 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 1 de juny 

(extraordinària) i 8 de juny (ordinària) de 2017 (exp. 772/2017 i 775/2017) 
 
 
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 des de la darrera sessió plenària fins el 

dia 26 de juny de 2017 (exp. 26/2017) 
 

2017-0668 02/06/2017 775/2017 
Convocatòria de sessió ordinària del Ple 
municipal (08/06/2017)  

2017-0669 02/06/2017 475/2017 

Ordre d’execució adreçada als propietaris 
de diverses finques del terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages per raó de manca de 
conservació.   

2017-0670 02/06/2017 1719/2016 
Aprovació del padró d’usuaris  del servei de 
teleassistència, mes de juny de 2017. 

2017-0671 05/06/2017 542/2016 

Rectificació d’error del Decret 2017 -0352, 
de 28 de març de 2017, sobre la sol·licitud 
de bonificació de l’Impost sobre béns 
immobles per família monoparental 2017. 

2017-0672 06/06/2017 839/2017 
Sol·licitud de llicència per assumptes propis 
sense retribució del XXX 

2017-0673 06/06/2017 815/2017 

Acceptació de bases i participació en la 
convocatòria de la Diputació de Barcelona, 
per a la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques d’autoconsum i, de calderes 
i/o xarxes de calor municipals 

2017-0674 06/06/2017 843/2017 

Aprovar les liquidacions de la Taxa per 
ocupació de la via pública, en l’àmbit del 
mercat setmanal del període 2on trimestre 
2017  
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2017-0675 07/06/2017 1676/2014 
Denegació de la recepció de les obres 
d’urbanització del sector industrial carretera 
de Berga I Subsector 2  

2017-0676 07/06/2017 1368/2016 
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en el Projecte 
d’urbanització de la Plaça de la vila.  

2017-0677 07/06/2017 181/2017 
Aprovació del padró d’usuaris del servei 
d'atenció domiciliària, mes de Maig 2017 

2017-0678 08/06/2017 1696/2014 

Sol·licitud d'accès a antecedents 
documentals (expedient Col·lectors 
Generals d'Aigües Residuals de Sant 
Fruitós de Bages i Navarcles)  

2017-0679 08/06/2017 700/2017 

Atorgament de llicència d’obres per a 
redistribució interior de local, reforma de 
lavabo i instal·lació de rampa per a activitat 
de logopèdia i psicologia  

2017-0680 08/06/2017 764/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
millorar impermeabilització de terrassa  

2017-0681 08/06/2017 1166/2016 
Aprovació del padró d’usuaris de la llar 
d’infants, mes de juny 2017  

2017-06821 08/06/2017 835/2017 

Creació programa temporal per a la 
cobertura mitjançant nomenament interí per 
programa d’un lloc de treball 
d’administratiu/va. Aprovació de la 
convocatòria i 
les bases reguladores. 

2017-0683 08/06/2017 475/2017 

Ordre d’execució adreçada als propietaris 
de diverses finques del Terme Municipal de 
Sant Fruitós de Bages per raó de manca de 
conservació. 

2017-0684 08/06/2017 818/2017 
Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de trànsit (remeses Diputació)  

2017-06852 08/06/2017 846/2017 
Contractacions i nomenament temporals en 
el marc dels Plans de Promoció per 
l'Ocupació Local 2017.  

2017-0686 08/06/2017 628/2017 
Aprovació del programa temporal per un 
administratiu de suport a l’àrea de serveis 
tècnics i nomenament interí per programa. 

2017-0687 09/06/2017 306/2017 
Autorització per ús d’espai públic de la pista 
del Bosquet per a celebració de concurs de 
tapes, Fira del caçador 2017.  

 

 

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

2
 Aquest decret s’esmena pel decret núm. 2017-0698, de 9.6.17 
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2017-0688 09/06/2017 1234/2016 
Resolució de recurs de reposició interposat 
contra l'acord de la Junta de Govern Local 
en matèria de infraccions d'animals  

2017-0689 09/06/2017 534/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a pintar 
façana  

2017-0690 09/06/2017 111/2017 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació   

2017-0691 09/06/2017 459/2016 
Atorgament de llicència de canvi d’ús per a 
destinar a restauració  

2017-0692 09/06/2017 820/2017 
Assabentar del període d’obertura de les 
piscines de Les Brucardes 

2017-0693 09/06/2017 870/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia municipal per a espectacles públics 
o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari.  

2017-0694 09/06/2017 656/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
realitzar canalització de 53m de canonada 
de gas  

2017-0695 09/06/2017 844/2017 
Aprovació d’ assistència a cursos i jornades 
per part de personal divers  

2017-0696 09/06/2017 634/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
revestiment i pintat de façana en planta 
baixa   

2017-0697 09/06/2017 673/2015 
Redefinició de programa temporal d’una 
funcionària interina per programa  

2017-0698 09/06/2017 846/2017 

Esmena d’error material en el decret núm.  
2017-0685, de 8.6.17,de contractacions 
temporals i nomenaments interins del Pla 
d’ocupació municipal 2017  

2017-0699 09/06/2017 691/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reformar teulada  

2017-0700 11/06/2017 784/2017 
Autorització per a ocupació de la via pública 
per a activitats temporal  

2017-0701 11/06/2017 785/2017 
Autorització per a ocupació de la via pública 
per a activitat temporal  

2017-0702 12/06/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 17062, 
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 

2017-0703 12/06/2017 975/2016 

Aprovació de la factura 46.17, corresponent 
als treballs per la redacció del “Projecte 
Can Xamal 1a Fase” consistent en la 
consolidació i estabilització de l’edifici; i 
estudi de viabilitat per encabir el museu 
municipal  
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2017-0704 12/06/2017 855/2017 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals de 
selecció de l'Administració Local. PPO 
2017  

2017-0705 12/06/2017 1103/2015 

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

2017-0706 12/06/2017 556/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
única, i la seva factura, corresponents a les 
obres d’emergència de sanejament de 
talussos amb risc de despreniment 
imminent al camí de Sant Benet, i la 
direcció facultativa  

2017-0707 12/06/2017 790/2017 
Devolució de la garantia del contracte de 
subministrament de mobiliari per la nova 
biblioteca municipal 

2017-0708 12/06/2017 577/2016 
Donar conformitat a l’ordre d’execució 
realitzada, anul·lació de la despesa i 
sobreseïment del procediment  

2017-0709 12/06/2017 281/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a obrir 
rasa i 5 escomeses per a instal·lació de 
canonada de gas  

2017-0710 12/06/2017 296/2017 
Convocatòria de reunió del Consell 
Municipal de Veïnatge pel 26 de juny de 
2017  

2017-0711 12/06/2017 734/2017 
Atorgament de llicència d’enderroc de 
cobert  

2017-0712 12/06/2017 1/2016 

Atorgament de modificació de la llicència 
d’obres de reforma i ampliació d’edifici 
entre mitgeres per creació d’habitatge 
unifamiliar  

2017-0713 12/06/2017 1622/2015 
Acceptació del certificat final d’obres i 
arxivament de l’expedient (Aeròdrom de 
Sant Fruitós. El Coll de l’Om)  

2017-0714 12/06/2017 648/2017 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent a l contracte de les obres 
d’enderroc dels edificis situats a la 
Carretera de Vic 31-33 

2017-0715 12/06/2017 270/2017 

Donar per acomplert parcialment el 
requeriment del Decret núm. 2017-0213, de 
23 de febrer de 2017, ordenar la 
restauració de la realitat física alterada, 
desestimar l’al·legació presentada i 
classificació de la infracció.  
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2017-0716 12/06/2017 1343/2016 

Resolució del recurs de reposició interposat 
per GRUP MAS EDIFICACIÓ, SL contra el 
Decret núm. 313/2017, de 20 de març de 
2017, i resposta a la sol·licitud 
d’ELECNOR, SA.  

2017-0717 13/06/2017 475/2017 

Ordre d’execució adreçada als propietaris 
de diverses finques del Terme Municipal de 
Sant Fruitós de Bages per raó de manca de 
conservació. 

2017-0718 13/06/2017 475/2017 

Ordre d’execució adreçada als propietaris 
de diverses finques del Terme Municipal de 
Sant Fruitós de Bages per raó de manca de 
conservació. 

2017-0719 14/06/2017 537/2017 
Designació d’administradors del perfil del 
contractant i e-Licita, respecte a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  

2017-0720 14/06/2017 269/2015 

Resposta a sol·licitud d’advertiment sobre 
voluntat per inici de procediment de fixació 
de preu just expropiatori per ministeri de la 
llei. 

2017-0721 14/06/2017 806/2017 
Gratificacions per serveis extraordinaris i 
hores extres, mes de Maig (nòmina Juny).  

2017-0722 14/06/2017 793/2017 
Autorització de l’ocupació d’espais públics 
per a la celebració de la Festa Major de la 
Rosaleda. 

2017-0723 14/06/2017 814/2017 
Creació de programa temporal d'un/a 
conserge per l'oficina del POUM i 
nomenament de funcionària interina 

2017-0724 14/06/2017 884/2015 

Modificació vint-i-dosena de les mesures 
organitzatives integrants del cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 en 
matèries competència de l’alcalde 

2017-0725 15/06/2017 754/2017 
Autorització de l’ocupació d’espais públics 
per  a la celebració de la Festa Major de 
Torruella de Baix  

2017-0726 15/06/2017 737/2017 

Devolució de la garantia del contracte de 
les obres ordinàries d’urbanització d’un 
tram del carrer Mestre Francesc Ardèvol de 
Sant Fruitós de Bages  

2017-0727 15/06/2017 475/2017 

Ordre d’execució adreçada als propietaris 
de diverses finques del terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages per raó de manca de 
conservació  

2017-0728 15/06/2017 809/2017 
Convocatòria de sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dilluns 
19/06/2017  
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2017-0729 15/06/2017 296/2017 

Deixar sense efecte la convocatòria de 
reunió del Consell Municipal de Veïnatge 
pel 26 de juny de 2017 i traslladar-la al 10 
de juliol de 2017 a les 19 hores  

2017-0730 15/06/2017 868/2017 
Instrucció per a l’elaboració pressupost i 
ordenances fiscals per l’exercici 2018  

2017-0731 15/06/2017 1416/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
construcció de nau industrial  

2017-0732 15/06/2017 877/2017 Reconeixement de trienni a una funcionària 

2017-0733 15/06/2017 878/2017 Reconeixement de trienni un treballador  

2017-0734 15/06/2017 1473/2016 

Sobre la sol.licitud d’accés per a la consulta 
i obtenció de còpies de l’expedient d’obres 
dels immobles situats al carrer Padró 21 i 
23  

2017-0735 15/06/2017 420/2017 

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.  

2017-0736 16/06/2017 887/2017 Inadmissió de la sol·licitud d’informació  

2017-0737 16/06/2017 888/2017 Inadmissió de la sol·licitud d'informació  

2017-0738 16/06/2017 889/2017 Inadmissió de la sol·licitud d'informació  

2017-0739 16/06/2017 107/2015 

Renúncia voluntària d’una treballadora que 
ocupa el lloc de treball d’administrativa per 
l’execució d’un programa  de caràcter 
temporal  

2017-0740 16/06/2017 543/2017 

Devolució de la garantia definitiva 
corresponent al contracte de les obres 
contingudes en la memòria valorada 
“reasfaltatge de carrers 2013”.  

2017-0741 16/06/2017 1087/2016 
Suspendre el termini per resoldre i notificar 
la llicència ambiental per l’activitat de 
deixalleria  

2017-0742 16/06/2017 784/2017 
Ampliació del període d’ocupació de la via 
pública per a activitats temporal ( Ctra. de 
Vic xamfrà amb C. Albéniz).  

2017-0743 16/06/2017 577/2016 

Correcció d’errada material relatiu al Decret 
de l’Alcaldia número 2016-0716, denominat 
“Resolució del recurs de reposició 
interposat per GRUP MAS EDIFICACIÓ, SL 
contra el Decret núm. 313/2017, de 20 de 
març de 2017, i resposta a la sol·licitud 
d’ELECNOR, SA”. 

2017-0744 16/06/2017 785/2017 
Ampliació del període d’ocupació de la via 
pública per a activitats de caràcter temporal  
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2017-0745 16/06/2017 1391/2016 
Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres d’una pista de bàsquet a Les 
Brucardes 

2017-0746 16/06/2017 402/2017 
Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres per a la realització d’un despatx a la 
planta primera de l’edifici de l’Ajuntament 

2017-0747 16/06/2017 477/2017 
Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres de “Reforma d’accés ales piscines 
municipals” 

2017-0748 19/06/2017 1163/2015 
Convocatòria de la comissió per a la 
redacció del “Pla de l’espai verda urbà” pel 
dia 6 de juliol de 2017 

2017-0749 19/06/2017 793/2017 
Autoritzar l'ocupació de via per la cercavila 
de gegants durant la festa major de la 
Rosaleda  

2017-0750 19/06/2017 001/2010 

Prendre coneixement del compliment dels 
condicionants de l’acord de Junta de 
Govern Local en la sessió de data 
17/12/2010.  

2017-0751 19/06/2017 875/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia municipal per a espectacles públics 
o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari.  

2017-0752 19/06/2017 715/2016 

Inici del procediment per determinar 
possibles incompliments contractuals que 
hagi comès A. EMBARBA S.A., en relació a 
les prestacions a què es troba obligat per 
contracte del servei de manteniment dels 
ascensors dels edificis municipals i altres 
aparells elevadors de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages.  

2017-0753 21/06/2017 75/2017 

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

2017-0754 21/06/2017 884/2017 
Modificació del pressupost 18/2017 per 
generació de crèdit i canvi de finançament  

2017-0755 21/06/2017 1280/2016 
Aprovació del padró del Curs d’anglès A2,  
3r. Trimestre, escola d’adults, curs 2016-17.  

2017-0756 22/06/2017 1531/2016 
Pagament de prestacions econòmiques 
Residència L’Onada, mes de maig 2017  
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2017-0757 23/06/2017 1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la seva factura, corresponents a les obres 
contemplades en el document “Fase 1 
separata accessos a la C-16C. Projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a La 
Serreta”  

2017-0758 23/06/2017 1090/2014 
Citació per a una revisió mèdica de 
seguiment d’agent de la Policia Local.  

2017-0759 23/06/2017 1169/2016 
Nomenament de funcionari en pràctiques 
per superació del curs de formació bàsica 
per a policies locals  

2017-0760 23/06/2017 893/2017 
Aprovació de la despesa de la nòmina i 
paga extra del mes de juny 2017.  

2017-0761 23/06/2017 847/2017 
Modificació de l aj9oranda laboral del lloc 
de treball de tècnic/a mig de Participació 
Ciutadana i Comunicació  

2017-0762 23/06/2017 505/2017 

Aprovació de la llista provisional 
d'admesos/es i exclosos/es, composició del 
tribunal i data de les proves del procés 
selectiu d'una plaça d’agent de la policia 
local  

2017-0763 23/06/2017 920/2015 
Finalització de la comissió de serveis d’un 
agent de la Policia Local 

2017-0764 23/06/2017 386/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
construir un habitatge familiar aïllat   

2017-0765 23/06/2017 1498/2016 

Contractació de pòlissa d’assegurança 
d’accidents per a persones que col·laboren 
amb l’Ajuntament com a voluntaris de 
protecció civil.  

2017-0766 26/06/2017 921/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental, per la instal·lació d’una 
caseta temporal de venda al detall de 
productes pirotècnics a la Ctra. C16-c pk. 
0,850 (marge dret, polígon industrial El 
Grau)  

2017-0767 26/06/2017 922/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental, per la instal·lació d’una 
caseta temporal de venda al detall de 
productes pirotècnics a la Ctra. C16-c pk. 
3,350  

2017-0768 26/06/2017 923/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental, per la instal·lació d’una 
caseta temporal de venda al detall de 
productes pirotècnics, a la zona verda entre 
la Ctra. de Vic, c. Albèniz i c. Joan XXIII  

2017-0769 26/06/2017 1193/2016 
Finalització del nomenament interí com a 
agent de Policia Local per reincorporació 
del titular  
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2017-0770 26/06/2017 637/2017 
Atorgament de llicència d'obres per 
substitució de rajoles de terrasses  

2017-0771 26/06/2017 645/2017 
Atorgament de llicència d’obres per 
realització de canalització de 7m de 
canonada de gas 

2017-0772 26/06/2017 1582/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en el projecte 
d’execució d’una sala office a la planta 
semisoterrani de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages.  

2017-0773 26/06/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració BAR LA NATURA durant 
temporada alta 2017 

2017-0774 26/06/2017 689/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a la 
instal·lació de panell informatiu  

2017-07753 26/06/2017 1/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a la 
instal·lació de panell informatiu 

2017-0776 26/06/2017 1391/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i 
última factura, corresponents a les obres 
per la construcció d’una pista de bàsquet a 
les Brucardes  

2017-0777 26/06/2017 477/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la seva factura, corresponents a les obres 
previstes en la memòria valorada 
anomenada “Reforma d’accés de les 
piscines municipals de Sant Fruitós de 
Bages”  

2017-0778 26/06/2017 1443/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 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 

2017-0779 26/06/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 1-062017, 
corresponents als serveis d’ inspecció i 
control de les prestacions de servei de 
manteniment integral  

2017-0780 26/06/2017 1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la seva factura, corresponents a les obres 
complementàries “Fase 1 separata 
accessos a la C-16C. Projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a La 
Serreta”  

 

                                                        
3
 Aquest decret és nul per haver-se incorporat a un expedient erroni. 
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2017-0781 26/06/2017 475/2017 

Ordre d’execució adreçada als propietaris 
de diverses finques del terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages per raó de manca de 
conservació 

2017-0782 26/06/2017 861/2017 
Contractació d’una Treballador/a familiar 
durant el període de vacances d’estiu 2017.  

2017-0783 26/06/2017 810/2017 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació  

2017-0784 26/06/2017 881/2017 
Autoritzar el trasllat del vehicle a un centre 
autoritzat pel seu desballestament  

2017-0785 26/06/2017 873/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia municipal per a espectacles públics 
o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari  

2017-0786 26/06/2017 58/2017 
Ús i horari temporada d’estiu de la pista 
poliesportiva  de l’escola Pla del Puig  

2017-0787 26/06/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració BAR APOLO durant temporada 
alta 2017 

2017-0788 26/06/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració FRANKFURT IMAG durant 
temporada alta 2017 

2017-0789 26/06/2017 842/2017 
Atorgament llicència de conducció i tinença 
d'animals  

 
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: 
29 de maig, 5 de juny i 19 de juny de 2017 (exp. 757/2017, 836/2017 i 
809/2017) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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4. Informació de les regidories   
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
MOCIONS I PROPOSTES 
  
5. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a la implantació d’un 

procés de pressupostos participatius a Sant Fruitós de Bages (exp. 
954/2017) 

 
Quan parlem de pressupostos participatius ens referim, en termes generals, a 
mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels 
pressupostos públics.  
 
No es tracta de qüestionar la responsabilitat ni dels governs ni dels legisladors en el 
procés de pressupostar, sinó de permetre la participació de la ciutadania en la definició 
de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics 
existents.  
 
El pressupost ordena els recursos econòmics de que disposa el municipi, així com les 
despeses que es deriven de l’execució de les competències de l’ajuntament en funció 
de les directrius principals que el defineixen.  
 
D’aquesta manera, el pressupost municipal marca quines són les prioritats de cada 
exercici i quins són els recursos econòmics que es destinen a cada actuació.  
 
El govern municipal de Sant Fruitós de Bages, fins ara, no ha permès en cap ocasió la 
participació de la ciutadania de forma activa en el tràmit dels pressupostos municipals.  
En aquests moment, en el que es diu que s’aposta per la participació ciutadana, 
creiem que cal donar un pas més enllà i permetre que la participació de la ciutadania 
en el pressupost municipal sigui una realitat.  
 
En la majoria d’experiències que coneixem, i que fa anys que s'han implantat en 
diferents municipis de Catalunya, els pressupostos participatius són un procés de 
participació que es repeteix any rere any.  
 
Caldria poder-lo iniciar amb la celebració d’un seguit d’assemblees on tothom qui 
vulgui, sigui a títol individual o a títol associatiu, hi pot participar. En aquestes 
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assemblees s’acostuma a fer dues coses: d’una banda, es plantegen les prioritats de 
la població, i de l’altra, s’escull d’entre els participants de les assemblees uns delegats 
que seran els qui representaran les assemblees en les fases posteriors. A les etapes 
següents es fa una avaluació tècnica i financera de totes les propostes formulades, i 
finalment s'acaben prioritzant i escollint les propostes finalistes que seran objecte 
d’execució en les polítiques públiques, ja sigui mitjançant una votació oberta a tots els 
ciutadans o bé mitjançant els delegats de les assemblees (habitualment junt amb 
tècnics i representants polítics i socials del municipi).  
 
En la majoria de casos es fixa la quantitat del pressupost que es decidirà 
participadament, que se sol centrar en el capítol d’inversions. En altres casos s'obren 
d'altres capítols del pressupost a la participació, i s’organitzen espais de participació 
pel conjunt de la població segons els temes que tracten o els sectors de població a 
què afecten: joventut, dona, medi ambient, transport, etc.  
 
Com es veu hi ha diversos models de pressupostos participatius; però tots ells 
comparteixen diversos criteris: autoreglamentat, vinculant, universal (una persona, un 
vot), deliberatiu i amb un sistema de seguiment, que obligui a la rendició de comptes i 
permeti el control social del procés.  
 
En qualsevol cas és clau que la institució impulsora demostri clarament el seu 
compromís de fer cas de les propostes que es formulin en el procés.  
 
Basant-nos en aquestes experiències, i amb la certesa de que contribuirà a millorar els 
mecanismes efectius de la democràcia local i la confiança de la ciutadania en les 
institucions, creiem que tenim l'oportunitat a la nostra ciutat de posar en marxa un 
procés de pressupostos participatius, que podria iniciar-se l'any vinent de cara a ser 
operatiu pel tràmit de pressupostos del 2018.  
 
És en base a tot l'exposat, que el grup municipal d'ERC Sant Fruitós de Bages-AM 
proposa al ple municipal l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es comprometi a posar en 
marxa un procés de pressupostos participatius per tal que pugui ser aplicable als 
pressupostos del 2018, on es fixi una quantitat mínima de 100.000 euros per tal que 
sigui decidida per la ciutadania mitjançant aquest procés. 
 
SEGON.- Que s’elabori un pla de participació, en el marc del qual s’identifiquin els 
diferents espais de participació que ja existeixen a la ciutat, i s’indiqui fins a quin punt 
es poden aprofitar de cara als pressupostos participatius i, en tot cas, quin lloc 
específic ocupen els pressupostos participatius en relació amb la resta d’espais de 
participació municipal.  
 
TERCER.- Que es creï una comissió que permeti que els representants del teixit 
associatiu, els tècnics i els polítics reflexionin conjuntament sobre les condicions 
idònies per posar en marxa un procés d’aquestes característiques, tenint en compte 
que serà imprescindible comptar amb un equip de professionals que faci possibles les 
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tasques de gestió del procés, de mobilització ciutadana, de dinamització de les 
reunions, etc. 
 
 
 
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 : 5 ( 3 CIU, 2 ERC ) 
 En contra : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
 Abstencions : - 

 
 

6. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a la millora del 
transport públic a Sant Fruitós de Bages (exp. 955/2017) 

 
Sovint sentim a parlar de la importància que la ciutadania utilitzi més el transport 
públic, en favor d’una mobilitat més sostenible.  
 
És evident que el transport públic te innombrables beneficis, tan mediambientals com 
per la mobilitat, respecte el transport privat, però no és menys evident, que cal facilitar i 
posar a l’abast de tothom, de la forma més útil possible aquest transport perquè la 
seva utilització millori. 
 
Un bon transport públic ajuda a construir un model territorial més equilibrat, farà el 
nostre municipi més habitable i amb millor relació amb l’entorn natural i els municipis 
veïns.  
 
Per a la promoció del transport públic cal garantir un serveis de transport 
dignes. 
 
Considerant: 
 

Que els horaris de la línia regular tenen una hora d’inici i de final de servei que 
poden dificultar la conciliació de l’ús de transport públic i la vida 
escolar/laboral/familiar, posant com a exemples: 
 

 El primer autobús de línia regular que surt de Sant Fruitós en 
direcció a Manresa surt a les 6,35 i arriba a l’estació d’autobusos a 
les 6:45. I que els autobusos que permeten arribar a les 8:00 a 
Barcelona surten a les 6:35 de Manresa. 
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 L’últim autobús que surt de Manresa cap a Sant Fruitós surt de 
Manresa a les 20:45. Donat que molts dels santfruitosencs treballen 
o acaben les activitats a Manresa més tard d’aquesta hora. I per tant 
dificultant la utilització d’aquest transport públic. 

 
Que la mateixa línia d’autobús  dóna també servei al veí municipi de Navarcles. 
 
Que les parades de davant l’Ajuntament, com les del Raval, no tenen 
marquesina, i per tant els usuaris resten a la intempèrie mentre esperen 
l’autobús. I a més resta visibilitat de la parada. 
 
Que els horaris dels autobusos no apareixen a l’APP de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós. 

 
Per tot això i per facilitar el transport públic, la utilització del servei regular de bus, 
evitar la utilització del transport privat,  
 
És en base a tot l'exposat, que el grup municipal d'ERC Sant Fruitós de Bages-AM 
proposa al ple municipal l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós, i si s’escau coordinat amb el de 
Navarcles, treballi per assolir que: 
 

a. Que l’inici del servei regular de bus sigui a les 6 del matí. 
b. Que l’ampliació de l’horari de finalització del servei fins a les 22:00h 

 
SEGON. La instal·lació de marquesines a les parades de bus que no en tenen com les 
de davant de l’Ajuntament i les del Raval.  
 
TERCER. Que els horaris dels autobusos s’incorporin a la APP municipal. 
 
 
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 : 5 ( 3 CIU, 2 ERC ) 
 En contra : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
 Abstencions : - 
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7. Moció que presenten tots els grups municipals per a l’adhesió a la Xarxa 

de municipis LGTBI (exp. 956/2017) 
 
La Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats de 
Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades a avançar en el respecte i 
reconeixement de les diverses identitats i expressions de gènere, així com de les 
diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia, tot 
coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i eficient. 
 
Considerant que els seus objectius són: 
 
 Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 

 

 El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses 
orientacions afectives i sexuals. 

 La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat. 

 La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia,  la 
intersexofòbia i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 

 La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la 
comunitat lgtbi. 

 
 Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 

 

 Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 

 Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de 
gènere i LGTBI en l’àmbit municipal. 

 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 
govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat 
afectiva- sexual. 

 Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els 
municipis integrants de la Xarxa. 

 Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 
mancomunada. 

 Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball. 

 Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica. 
 

 Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la 
perspectiva de gènere i la diversitat lgtbi en les seves fases i els diversos 
àmbits competencials: 
 

 Formant al personal dels ajuntaments i entitats locals en la temàtica LGTBI. 

 Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en 
funció de la realitat municipal específica (taules de treball, consells, plans o 
programes). 

 Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. 
 
I considerant, a més, que cal una gestió local de les polítiques LGTBI consensuada i 
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compromesa amb el respecte a la igualtat com a una condició necessària per a 
l’assoliment de la plena ciutadania i el desenvolupament democràtic. 
 
I considerant, a més, que l’Ajuntament de Sant Fruitós forma part de la Taula 
Comarcal de Polítiques LGTBI del Consell Comarcal del Bages,  
 

Tots els grups municipals presenten al l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer: Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
Segon: L’Ajuntament es compromet a: 
 

1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la 
diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució 
i a la defensa pública dels mateixos. 

 

2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, 
transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats. 

 

3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal 
tot posant èmfasi en: 

 

 La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i 
d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. 

 Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la 
bifòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació 
municipal. 

 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de 
gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat. 

 
Dins del marc de la Xarxa de Municipis LGTBI i la Taula Comarcal de 
Polítiques LGTBI del Consell Comarcal del Bages. 

 
Tercer: Nomenar representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages dins la 
Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
Quart: Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI i al Consell 
Comarcal del Bages. 
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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  
 
 

8. Moció que presenten tots els grups municipals de suport a la continuïtat 
dels estudis d’Enginyeria de mines a la UPC Manresa (EPSEM) (exp. 
979/2017) 

 
Els estudis d’enginyeria minera s’imparteixen des de fa 75 anys a l’escola de mines de 
Manresa. 
 
Els Enginyers de Mines titulats a l’escola de mines de Manresa, amb l’especialitat 
d’Explotació de Mines, són professionals que desenvolupen la seva professió en 
àmbits molt diversos: 
 
Mineria a cel obert, mineria d’interior, investigació i explotació d’aigües minerals i 
termals, pous, topografia, estudis ambientals, voladures en activitats mineres i obra 
civil, direcció d’obres, estudis de seguretat, plantes de processament de minerals, 
estudis de gestió territorial, energia, etc. 
 
En definitiva, es tracta d’una professió amb una formació molt versàtil que cavalca 
entre l’enginyeria minera, industrial i civil; la qual cosa explica els bons índexs 
d’ocupació d’aquesta especialitat de l’enginyeria minera. 
 
Malgrat la situació de crisi que afecta el sector miner més relacionat amb la 
construcció, es pot constatar com la majoria d’Enginyers de Mines formats a la UPC 
Manresa triguen menys de tres mesos a trobar una feina relacionada amb allò que han 
estudiat i tenen un sou molt per sobre de la mitjana (informe de l’AQU). 
 
En una Universitat Pública no s’entén que un professor pugui fer bé la docència si no 
té una activitat de recerca i de transferència de tecnologia.  
 
Es per això que des de ja fa molt temps, la secció d’Enginyeria Minera de l’escola de 
mines de Manresa desenvolupa una intensa activitat investigadora en l’àmbit miner: 
 
1.-  A través del Grup de Recerca Emergent en Mineria Sostenible (GREMS) 
2.-  La Càtedra Empresa en Mineria Sostenible amb l’empresa ICL  
3.-  El projecte de recerca europeu OptimOre (estudi sobre nous materials com el 

tàntal i el tungstè) 
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Aportant d’aquesta manera el valor afegit que exigeix la societat a la universitat 
pública.  
 
Amb la col·laboració i suport del rectorat de la UPC, la direcció de la UPC Manresa i 
l’empresariat català relacionat amb el sector de la mineria, s’ha elaborat un estudi, on 
les conclusions més importants les podríem definir: 
 
 La mineria ha tingut i té un pes econòmic important en el PIB de Catalunya. Des 

del segle XIX i en especial el segle XX la mineria del carbó, la mineria metàl·lica i 
la de les sals sòdiques i potàssiques han contribuït d’una manera substancial en el 
desenvolupament econòmic del país. Actualment, continua havent-hi una activitat 
econòmica important al voltant de la mineria sòdica i potàssica, els productes de 
cantera, les roques ornamentals i les aigües minerals i termals.  

 La mineria és imprescindible en el desenvolupament d’un país. Productes tan 
importants com els materials de la construcció (àrids, ciment, formigó, ceràmica o 
asfalt), components electrònics, fertilitzants, productes químics o les aigües 
minerals i termals; provenen exclusivament de l’activitat minera. 

 La mineria actual i de futur s’encamina cap a l’assoliment dels següents objectius: 
 
- Explotar i processar les recursos minerals de manera eficaç amb la mínima 

despesa energètica possible. 
- Reaprofitar els dipòsits i apilaments miners del passat que encara poden 

contenir minerals amb un valor econòmic important. 
- Reciclar els productes utilitzats per recuperar les matèries primeres d’origen 

mineral i migrar cap a un model d’economia circular. 
- Fomentar la sostenibilitat minera des del punt de vista ambiental, socio-laboral i 

econòmic. 
 
 Hi ha hagut una davallada en la demanda dels estudis universitaris en l’àmbit de 

l’enginyeria minera, l’enginyeria civil i l’enginyeria de l’edificació; així com en els 
cicles formatius de Grau Superior de l’àmbit de la construcció (edificació i obres 
públiques). La principal causa d’aquesta davallada ha estat la crisi del sector de la 
construcció, la qual té una component conjuntural i, en conseqüència, limitada en 
el temps. Alguns indicadors econòmics ja apunten a una certa recuperació del 
sector. 
 

La UPC Manresa té el repte de sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de crear 
professionals en aquest camp. És per això, que no estan de braços creuats sinó que 
estan emprenent accions la major part, dirigides a la sensibilització del públic en 
general però sobretot als centres d’educació primària i secundària. Els resultats 
d’aquestes activitats difícilment poden tenir un efecte immediat, però s’espera, a mig 
termini, despertar noves vocacions entre els joves de Catalunya. 
 
L’enginyer de mines és un professional essencial de cara a ajudar les empreses 
mineres a encarar adequadament els reptes tècnics i socials que planteja la mineria 
actual i futura. D’aquesta manera, per salvar la situació de baixa matriculació en què 
es troben els estudis d’enginyeria minera, els alcaldes de la Comarca del Bages, els 
professors de la secció minera i la comunitat de la UPC Campus Manresa considerem 
necessari que el Grau i el Màster en Enginyeria de Mines continuïn essent 
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estratègics a Catalunya, i això derivi en les mesures protectores pertinents de 
cara a garantir la sostenibilitat dels estudis indicats en el marc de la UPC. 
Aquesta mesura serviria per evitar que aquestes titulacions siguin objecte de discussió 
cada cop que hi ha una crisi conjuntural com la que estem vivint des de fa uns anys. 
 
Tenint en compte aquesta situació, tots els grups municipals a l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 
 
PROPOSEN ELS SEGÜENTS ACORDS: 
 

1) Transmetre el nostre total i absolut suport a la continuïtat dels estudis 
d’enginyeria minera a la UPC Manresa (EPSEM)  

2) Traslladar aquesta moció al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i a la Secretaria d’Universitats i Recerca tot mostrant 
la nostra preocupació i sol·licitar a aquesta Administració que garanteixi la 
continuïtat dels estudis. 

3) Traslladar al Parlament de Catalunya al Consell Comarcal del Bages, a la UPC 
Manresa (EPSEM) i Ajuntaments de la Comarca del Bages aquesta moció. 

 
 

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  
 
 

9. Moció que presenten els grups municipals CIU, PSC i Gent fent Poble per 
reduir l’IVA dels serveis funeraris (exp. 980/2017) 

 
Sovint s’ha parlat de l’elevat cost de morir-se i de l’impacte econòmic que té sobre les 
famílies, a més del moment dolorós per la pèrdua d’un ésser estimat. 
 
Una de les principals problemàtiques dels serveis funeraris és l’IVA que se’ls aplica. 
Actualment, a Espanya s’aplica el 21% tipus normal, mentre que es podria aplicar el 
10% tipus reduït, tal i com estableix la normativa europea. 
 
La Directiva 2006/112/CE del Consell Europeu, de 28 de novembre de 2006, relativa al 
sistema comú de l’impost sobre el valor afegit determina quins productes i serveis poden 
tenir uns tipus reduïts d’IVA. És a l’annex III on es detalla la llista d’entregues de béns i 
prestacions de serveis que poden estar subjectes a tipus reduïts d’IVA. A l’apartat 
divuit s’estableix que els serveis realitzats per funeràries i els serveis de crematori, 
juntament amb el subministrament de béns relacionats amb aquesta activitat poden 
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trobar-se subjectes al tipus d’IVA reduït. 
 
Atès que no s’entén que aquest tipus de servei no compti amb un tipus reduït d’IVA, tal i 
com passa en països europeus com ara Bèlgica o Grècia on tenen un tipus d’IVA reduït; 
súper reduït com Luxemburg; o fins i tot països exempts com són Dinamarca, Irlanda, 
Itàlia, Holanda, Portugal, Suècia o el Regne Unit. 
 
Els grups municipals CIU, PSC i Gent fent Poble a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, presenten al ple de la corporació els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a la iniciativa perquè els serveis funeraris passin a tributar el 
10% i no el 21%, fet que suposaria un alleujament fiscal per a moltes famílies. 
 
Segon.- Transmetre aquests acords al Govern espanyol, a l’ Associació Catalana de 
Municipis i Comarques 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: Unanimitat dels membres presents  
 
 

10. Moció que presenta el grup municipal CIU de rebuig a l’ocupació il·legal 
d’habitatges (exp. 981/2017) 

 
La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies en els darrers anys es quedessin 
sense llar, quedant vulnerats els seus drets. Paral·lelament a aquest fet, han aparegut 
fenòmens d’ocupació il·legal, de forma premeditada, que aprofitant-se de la situació de 
debilitat de moltes famílies, els hi han exigit el pagament de quantitats a canvi d’un 
sostre. 
 
Tot i que cada dia són més les ocupacions il·legals que es fan en habitatges, no hi ha 
cap llei prevista per tal de poder expulsar a aquelles persones que han ocupat sense 
permís un habitatge, constituint un acte mafiós que, pertorba tant a la propietat com 
també dificulta i impossibilita la gestió dels habitatges que es troben en mans 
d’organitzacions socials i de l’Administració Pública, destinats a fins socials en benefici 
de famílies en situació de vulnerabilitat. Ara, quan una propietat és ocupada, per a 
poder prosseguir al desallotjament es necessita la denúncia per part del propietari per 
tal que el jutge realitzi l’ordenament judicial, i posteriorment desallotgin l’habitatge. El 
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fet però, és que el desallotjament no es produeix de forma immediata, a més dels 
costos judicials per part del propietari per recuperar la seva propietat. 
 
El Partit Demòcrata va presentar al Congrés dels Diputats el passat mes de gener una 
Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil (LECiv), per la 
que es regula un procediment específic per garantir la possessió d’habitatges de 
titularitat de propietaris i assegurar a les entitats socials i les administracions públiques 
la disponibilitat d’habitatge social. A més, la proposta de modificació preveu un 
mecanisme per tal que aquelles persones amb necessitat de tenir un habitatge, encara 
que hagin entrat a pisos a través de màfies, l’administració avaluï si compleixen les 
condicions per tal que se’ls assigni un habitatge social. 
 
Atès que l’ocupació il·legal no pot ser una forma establerta i tolerada d’accés a la 
possessió d’un habitatge. 
 
Atès que els poders públics han de garantir la protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió social així com el dret a la propietat privada. 
 
El grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport a les accions que protegeixen la propietat privada. 
  
SEGON.- Donar suport a la Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2000, del 7 
de gener, d’enjudiciament civil, per la que es regula un procediment específic per 
garantir la possessió d’habitatges de titularitat als propietaris, persones físiques i per 
assegurar a les entitats socials i a les administracions públiques la disponibilitat 
d’habitatges destinats a habitatge social, que va ser presentada a Madrid: 
 
• Article 250.1 de la Llei 1/2000 de 7 de gener, d’enjudiciament civil, en el que 
s’afegeix l’apartat 2º bis regulant la possibilitat d’interposició d’un judici verbal per 
recuperar la possessió de l’habitatge ocupat il·legalment, possibilitat que podrà exercir 
el propietari , així com les entitats socials i l’Administració Pública tenidores d’un parc 
d’habitatge de caràcter social. 
• Article 441 de la mateixa Llei, on s’afegeix un segon apartat (2º bis) en el que 
s’especifiquen les mesures que adoptarà l’autoritat judicial per fer efectiu el llançament 
de les persones que ocupen il·legal els habitatges, recollits a l’article 250.1 2ºbis i 
també les garanties legals per garantir la contradicció del procés. 
 
• Article 447 de la Llei d’enjudiciament per a casos especials, afegint un tercer 
apartat (3º bis) sobre l’absència de cosa jutjada en casos especials. 
 
TERCER. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a buscar 
mecanismes per erradicar les màfies que faciliten l’ocupació, revisant els protocols 
d’actuació de la policia i l’enduriment de les sancions. 
 



 

 

 

 

   

 

 

Pàgina 25 de 104 

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 

QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a continuar aplicant polítiques 
encaminades a un habitatge digne per a tothom per tal d’eradicar situacions de 
vulnerabilitat com és la manca d’un habitatge. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
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 : 10 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 3 CIU ) 
 En contra : - 
 Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 
 

11. Moció que presenta el grup municipal CIU sobre la creació d'un directori 
d'empreses al servei dels centres d'ensenyament del nostre municipi 
(exp. 982/2017) 

 
Actualment el nostre municipi disposa d'un teixit empresarial molt important, ampli i 
variat, que abraça diferents sectors i especialitzacions. Els regidors del Grup Municipal 
de CiU pensem que és important que aquest teixit empresarial pugui estar al servei 
dels diferents centres d'ensenyament del nostre municipi. 
 
Creiem que seria molt beneficiós per tots els centres d'ensenyament de Sant Fruitós 
de Bages el fet de poder disposar d'un directori actualitzat de totes les empreses del 
nostre municipi disposades i preparares per acollir visites divulgatives de les seves 
activitats. 
 
Amb el potencial empresarial del qual disposem, seria bo crear sinergies entre 
aquestes empreses i els centres d'ensenyament i facilitar l'accés a tot aquest 
coneixement. 
 
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal de CiU proposa al ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Que es realitzi un directori anual d'empreses de Sant Fruitós de Bages, 
disposades i preparades per acollir visites i/o diverses activitats divulgatives de les 
seves activitats empresarials que realitzen. 
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Segon.- Que aquest directori es posi a disposició de tots els centres d'ensenyament 
del nostre municipi i de tots aquells que ho sol·licitin. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als centres d’ensenyament de Sant Fruitós de 
Bages i a l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages 
(APAES). 
 
 
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 : 5 (3 CIU, 2 ERC ) 
 En contra : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
 Abstencions : - 

 
 
 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
  
12. Modificació del pressupost municipal núm. 19/2017 (exp. 940/2017) 

 
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2017, existeix la despesa de compra de béns 
immobles que no esta prevista en el pressupost 2017. Aquesta despesa, que es 
considera urgent i inajornable i no poden demorar-se fins l’exercici vinent, segons 
memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics on es detalla la mateixa. 
 
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 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  
 
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. 
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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) 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 19/2017 en la 
modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
 
Quart.-  Declarar que: 
 

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

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 

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

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

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

 
Annex 
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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 : 3 ( 3 CIU ) 

 
 
 

13. Modificació del pressupost municipal núm. 20/2017 (exp. 997/2017) 
 
Primer.- És molt urgent tornar a restablir la circulació al camí de Sant Benet donat que 
actualment està tallada la circulació tant de vehicles com de vianants d’un tram del 
camí, degut al risc imminent de desprendiment d’una franja de talussos 
d’aproximadament 450 metres de longitud amb el conseqüent risc cap a les persones. 
Mentrestant, no es realitzin les obres, de manera provisional i precària, l’accés es fa a 
través del municipi veí de Navarcles, per dins la xarxa urbana de carrers, no sent 
apropiada tant geogràficament com pel tipus de vehicles que hi circulen. 
 
Aquest camí és l’accés principal a Sant Benet de Bages, punt de gran interès turístic 
de la comarca i patrimoni històric i arquitectònic, per tant, es un camí altament transitat 
i tant de vehicles com de caminants, fet que fa que sigui un punt molt important pel 
nostre municipi i que afecta directament a la seguretat de les persones.  
 
És per aquest motiu que és molt urgent dotar al pressupost municipal els crèdits 
necessaris per tal de fer front a aquesta actuació.  
 
Segon.- Aquesta modificació no es pot demorar 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 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) 
 
Es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 20/2017 en la 
modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
 
Quart.-  Declarar que: 
 

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

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 

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

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

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

 

Annex 
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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 : 3 ( 3 CIU ) 
 Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 
 
 

14. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball: creació plaça i 
nova dotació d’un/a arquitecte/a tècnic/a (exp. 224/2017) 

 
Primer.-  D’acord amb la providència del Regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres i 
l’informe tècnic de l’Arquitecte Tècnic, mitjançant la qual manifesta la necessitat urgent 
i inajornable de reorganitzar les funcions dels arquitectes tècnics de la plantilla 
municipal, instant a l’Àrea de Recursos Humans per tal que realitzi els tràmits oportuns 
per dotar d’un/a arquitecte/a tècnic a l’esmentada àrea, ja que un dels efectius, s’haurà 
de destinar única i exclusivament a la part organitzativa/gestió de la brigada d’obres 
municipal. 
 
Segon.- Vist els informes obrants a l’expedient. 
 
Tercer.- 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, entre altres: 
 

 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 
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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. 
 
Quart.- Atès el que estableix el Reial Decret Llei 20/11, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, estableix en el seu article 3.2. Atès que es tracta d’una modificació 
singular i excepcional, d’acord amb l’article 19.set i 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, i vist que aquestes 
figures, també estan contemplades en el projecte de llei dels pressupostos generals de 
l’Estat per l’any 2017. 
 
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 2/03, 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. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball del personal funcionari, en el 
sentit de dotar una plaça i d’un lloc de treball més d’Arquitecte Tècnic, com a 
conseqüència dels motius indicats a la part expositiva, d’acord amb el següent detall: 
 

 Grup/subgrup 
Nombre 

total places Vacants 

Escala d’Administració Especial 
Subescala tècnica  

T.M. Arquitecte A2 3 2 

 
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. 
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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.- 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 PSC) 
 En contra : 2 ( 2 ERC ) 
 Abstencions : 3 ( 3 CIU ) 

 
 

15. Aplicació de la Relació de Llocs de Treball als/les treballadors/es adscrits 
a la brigada i modificació del factor Plus de disponibilitat (exp. 636/2017) 

 
Primer.- Vist al providència del Regidor d’espai públic, activitats i obres en la qual posa 
de manifest la necessitat de realitzar per part del personal de la brigada feines 
catalogades com urgents o d’emergència, que requereixin una intervenció immediata, i 
també aquelles feines ordinàries imprevistes i imprescindibles per dur a terme actes 
municipals a l’espai públic que requereixin al personal de la brigada en dies festius 
(caps de setmana, etc.). 
 
Segon.- Vist que es fa necessari l’adequació de les responsabilitats i funcions del llocs 
de treball del col·lectiu de la brigada municipal (Encarregats, oficial 1ª, Oficial 2ª i 
personal de neteja), així com la regularització de les retribucions corresponents. 
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Tercer.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 08.04.2015 (número de sessió 
5/2015 i número d’acord 9) es va aprovar l’organigrama estructural, la modificació de 
fitxes descriptives i la Relació de Llocs de Treball. 
 
Quart.- Realitzats els tràmits oportuns amb la Junta de Personal i el Comitè 
d’Empresa, corresponents a l’aplicació de la relació de llocs de treball al col·lectiu de la 
brigada municipal, i en relació a la modificació de la valoració i configuració del factor 
G.6. Disponibilitat. 
 
Cinquè.- Vist els informes que consten a l’expedient. 
 
Sisè.- Atès que aquesta aplicació de la relació de llocs de treball es considera una 
adequació retributiva singular i excepcional, d’acord amb l’article 19.set de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, i vist 
que aquesta figura, també està contemplada en el projecte de llei dels pressupostos 
generals de l’Estat per l’any 2017. 
 
Setè.- Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. L’article 31 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les 
entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar en la 
relació de llocs de treball. L’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de 
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al 
servei de les administracions públiques, s’ha dut a terme la corresponent negociació 
amb els òrgans de representació del personal funcionari i laboral. 
 
Vuitè.- 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. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aplicar la nova Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de data 
08.04.2015 als llocs de treball de la brigada municipal (encarregats, oficials 1a, oficials 
2a i personal de neteja), pels motius anteriorment exposats, amb efectes del mes de 
setembre de 2017. 
 
Segon. Modificar la relació de llocs de treball en el sentit de modificar l’import del plus 
de disponibilitat (factor G6. Plus disponibilitat) i la seva configuració, quedant redactat 
de la següent manera: 
 
G.6. Disponibilitat (imports no inclosos): que afectarà a les següents categories de la 
Brigada: Encarregats i Oficials 1ª.  L'organització dels recursos humans consistirà en 
una persona de guàrdia de les categories abans detallades. Anualment s’aprovarà un 
calendari que serà comunicat al personal afectat durant el mes de novembre de l’any 
anterior La distribució del calendari correspondrà al Cap Tècnic de la Brigada, d'acord 
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amb els encarregats. Aquesta disponibilitat implica de divendres a dilluns, divendres a 
les 14:00 hores fins el següent dia laborable a les 7:30 hores. 
Disponibilitat total mitjançant telèfon mòbil. 
Compensació econòmica: import econòmic individual establert de 60€ bruts en 
concepte de plus de disponibilitat.  Import a percebre per  setmana de guàrdia 
efectivament realitzada (no es percebrà retribució per aquest concepte els períodes de 
vacances, permisos, períodes de baixa per incapacitat temporal, etc.).. 
En cas de que el treballador que es trobi de guàrdia, hagi de realitzar algun treball 
concret, i per tant, no ha pogut solucionar la incidència telefònicament, se li retribuiran 
les hores extres realitzades amb  el següent preu: aplicació del 50% de l’increment de 
l’hora extra ordinària fixada o de la jornada de compensació de descans establert en el 
Conveni col·lectiu del personal laboral i l’Acord de condicions del personal funcionari 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
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, 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. 
 
Sisè.- Notificar-ho al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal. 
 
Setè.- 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. 
 
Vuitè.- 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. 
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___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

16. Redefinició de la plaça i lloc de treball d’educador/a de la llar d’infants 
(exp. 950/2017) 

 
Primer.- Vist el que disposa l’article 92.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, el qual estableix que amb caràcter general els llocs de 
treball de l’Administració local i els seus Organismes Autònoms seran desenvolupats 
per personal funcionari. 
 
Segon.- Vist que a la plantilla i la relació de llocs de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages hi consten dues places i dos llocs de treball 
vacants d’educador/es de la llar d’infants. 
 
Tercer.- Vist que és voluntat de la Corporació regularitzar aquesta situació d’acord 
amb el que disposa aquest article, es creu imprescindible i necessari modificar la 
configuració de les dues places i dels dos llocs de treball detallats al punt primer.  
 
Quart.- Vist el que disposa el Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’Octubre, que aprova el 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Títol V – ordenació de l’activitat 
professional.  
 
Cinquè.- Atès el que estableix el Reial Decret Llei 20/11, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, estableix en el seu article 3.2, així com també la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, article 19.dos. 
 
Sisè.- 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, entre d’altres l’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. 
 
Setè.- 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. 
 
ACORDS: 
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Primer.- Redefinir dues places i dos llocs de treball d’educadors/es de la llar d’infants 
actualment vacants a la plantilla de personal laboral, per passar a formar part de la 
plantilla de personal funcionari, segons el següent detall: 
 

 Grup/subgrup 

Nombre 
total 

places Vacants 

Escala d’Administració Especial   

Subescala tècnica  

Educadors/es llar d’infants C1 2 2 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 15 dies des 
de l’anunciï 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, 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 i 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. 
 
Cinquè.- Notificar-ho al Comitè d’empresa i a la Junta de Personal de la Corporació. 
 
Sisè.- Declarar que l’acord es un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no 
pot ser impugnat separadament, que participa d’un procediment d’aprovació de 
disposicions generals pel que fa a la plantilla i pel que fa al pressupost, i d’acte 
administratiu pel que fa a la relació de llocs de treball i que els legitimats activament 
poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Setè.- Pel que fa a la modificació de plantilla declarar que, si l’aprovació inicial esdevé 
definitiva: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnada 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. 

 
Vuitè.- Pel que fa a la Relació de llocs de treball, declarar que, si l’aprovació inicial 
esdevé definitiva:  
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per 
mitjà del 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. 
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- 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 : 3 ( 3 CIU ) 

 
 
 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI  
 
 

17. Modificació de la composició del Consell Assessor Urbanístic  (exp. 
836/2015) 

 
Primer. Atès que la Junta de Portaveus, en sessió 22 de desembre de 2015, va 
designar com a membre del Consell Assessor Urbanístic, en la condició de vocal 
núm.9, a la veïna Maria Brucart i Prat. 
 
Segon. Atès que mitjançant escrit de 13 de juny de 2017 (inscrit amb registre 
E/002812-2017), la Sra. Mercè Casals Martínez com a portaveu del grup municipal de 
CIU comunica resulta necessari substituir a la Sra. Maria Brucart per un altre membre, 
proposant-se el Sr. Carles Jorge Planell. 
 
Tercer. Atès que segons l’acord de Ple de 8 d’octubre de 2015 pel qual s’inicia el 
procediment de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages i 
es crea el Consell Assessor Urbanístic, la proposta de veïns per la seva designació 
com a membres que actuïn en condició de vocals del Consell Assessor Urbanístic 
correspon a la Junta de Portaveus. 
 
Quart.- Atès que la Junta de Portaveus, en sessió 6 de juliol de 2017, va acordar 
 
“Primer. Modificar la composició del Consell Assessor Urbanístic, substituint a la veïna 
Maria Brucart i Prat pel Sr. Carlos Jorge Planell com a vocal núm. 9. 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província. 
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Tercer. 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 recurs ajustat 
a dret.”  

 
ACORD: 
 
ÚNIC.- PRENDRE CONEIXEMENT  que la Junta de Portaveus, en sessió 6 de juliol 
de 2017, va acordar : Modificar la composició del Consell Assessor Urbanístic, 
substituint a la veïna Maria Brucart i Prat pel Sr. Carlos Jorge Planell com a vocal núm. 
9 i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

18. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança 
municipal del soroll i les vibracions (exp. 291/2016) 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de març de 201,va adoptar l’ acord 
d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, 
segon el text proposat per la Comissió d’estudi, la qual va prendre com a document 
base el model tipus A de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, elaborada 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la 
col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del Grup de treball de Contaminació 
Atmosfèrica. 
 
En compliment del tràmit d’ informació publica establert en els articles 49 b) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya es publica un edicte en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i 
a la seu electrònica (anuncis/edictes), el 17 de març de 2017, en el Diari El Punt Avui 
de data 17 de març de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
7334  de 22 març de 2017 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 24 de 
març de 2017. 
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En data 2 de maig de 2017 (registre d’entrada E/001986-2017, el Sr. Adrián Cristal 
Kestelman, amb DNI 47913375X, dintre del període d’ informació publica, formula les 
al·legacions que es  donen per reproduïdes i sol·licita que es  revisi la normativa en 
particular en el punt 27.4. en quant a la ubicació de aires condicionats. 
 
En data 30 de maig de 2017, l’enginyer municipal emet l’informe en relació a les 
al·legacions que s’adjunta al present acord com a motivació, de conformitat amb 
l’article 88.6.de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú 
 
D’acord amb el que disposen els articles 47.1 i 49 la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local ,  52.2 d) 114.1 i 178.1.c) del Decret legislatiu 
1/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i 64 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals,  procedeix la resolució de les 
al·legacions, i l’aprovació definitiva pel Ple. 
 
Vist l’informe proposta del vicesecretari que consta a l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa a la Comissió informativa de Promoció del Territori, dictamini 
favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la Corporació, els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Adrián Cristal Kestelman, 
registre d’entrada E/001986-2017, d’acord amb l’informe  de l’enginyer municipal. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament, l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de 
Sant Fruitós de Bages, amb el text aprovat inicialment que consta diligenciat a 
l’expedient. 
 
En aquest cas es procedirà a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva juntament 
amb el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i es trametrà anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el text. 
Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a 
l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
 L’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Fruitós de Bages no entrarà 
en vigor fins que hagi transcorregut el terminis establerts 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. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a la part al·legant  
 
Quart.- Declarar que: 
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- 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. 

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

 
Document annex. 

 
Informe l’enginyer municipal en relació a les al·legacions presentades pel Sr. 
Adrián Cristal Kestelman, contra l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança 
municipal reguladora del sorolls i vibracions. 
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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 : 3 ( 3 CIU ) 

 
 
 

19. Correcció d’errades materials en l’Ordenança municipal de circulació 
(exp. 272/2016) 

 
Antecedents de fet. 
 
1. En sessió plenària de data 11 juliol de 2012 es va aprovar la modificació de 
l’Ordenança municipal de circulació i va donar conformitat al seu Text refós. Al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de juliol de 2016 es va publicar el Text 
refós de l’Ordenança municipal de circulació que incorpora les modificacions 
aprovades en l’esmentat acord plenari. 
 
2. Per part del Regidor d’Economia i Hisenda, Medi Ambient, Promoció Econòmica, 
Cultura i Festes, en data  7 de juny ha comunicat que en aquest expedient, hi ha un 
error de numeració en l’articulat del capítol II article 4. 
 
3. Efectivament es detecta l’existència d’una repetició dels números 4 i 5 en la 
numeració en dos apartats d’aquest article, que s’arrosegen al llarg de la numeració 
ordinal de la resta d’apartats, errada que es reprodueix en el text de l’Ordenança 
publicat al BOP i a la seu electrònica. 
 
Procedeix la rectificació de l’errada materials detectada amb posterioritat a la presa 
dels acords i la seva publicació. 
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Fonaments de drets. 
 
1. L’article 109 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques, segon el qual les Administracions Públiques podran 
rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància de part els error materials de fet o 
aritmètics existents al seus actes. 
 
2. La correcció de l’errada material detectada en l’article 4. Senyalització, en cap cas 
comporta canvis substancials, es concreta en numerar correctament els 12 apartats de 
l’esmentat article de forma que no generi confusió a l’hora de llegir i aplicar la norma. 
 
Tenint en compte la competència reconeguda  al Ple i de conformitat amb el que  
disposen els articles 172 i 175 del ROF, aprovat per  Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, es proposa  l’ adopció dels següents: 
  
ACORDS: 
 
PRIMER.- Rectificar l’errada material detectada en l’article 4. Senyalització del Text 
refós de l’Ordenança municipal de circulació, en el següent sentit: 
 
On diu 
 
“Article 4. Senyalització.  
 
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la població regeixen per tota la 
Vila, llevat de la senyalització específica que consti en les vies. 
  
2. La instal·lació dels senyals de trànsit, incloent les informatives, és competència 
única i exclusiva de l'Ajuntament en la forma que, en cada moment, determini la 
legislació vigent.  

 
3. En alguns casos, els particulars podran instal·lar senyals a les vies de la seva 
propietat o en algunes de propietat pública. No obstant això, en aquests casos, sempre 
que la via en qüestió sigui utilitzada per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris, no 
podran procedir a la col·locació de cap senyal sense la prèvia autorització municipal. 
  
4. Es prohibeix la col·locació de publicitat al costat dels senyals de trànsit. 
 
5. És prohibida la col·locació de rètols, anuncis, cartells i instal·lacions en general, que 
es puguin confondre amb els senyals o dispositius destinats a regular la circulació, o 
que en redueixin l'eficàcia, o bé que enlluernin o distreguin de manera perillosa la 
deguda atenció dels usuaris, o limitin la visibilitat dels senyals.  
 
4.  L'autoritat encarregada de la regulació del trànsit ordenarà la immediata retirada, i 
si convé, la substitució dels senyals antireglamentàriament instal·lats i dels que hagin 
perdut el seu objecte o que no el compleixen degut al seu deteriorament.  
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5. Actuacions dels Agents Municipals.  
 

a) Els senyals i les indicacions dels Agents Municipals prevalen sobre qualsevol 
altre senyal, sigui semafòric, vertical o horitzontal. 

b) Els Agents Municipals per raons de seguretat, ordre públic, emergències, 
festes, o bé per garantir la fluïdesa de la circulació podran modificar 
eventualment la senyalització existent.  

 
6. Les places d'estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda, es 
senyalitzen conjuntament amb el símbol internacional d'accessibilitat pintat al terra i un 
senyal vertical de prohibició d'estacionament amb una placa complementària que 
contingui l'esmentat símbol. 
 
7. Les activitats econòmiques podran anunciar-se amb senyalització viària a la via 
pública, prèvia autorització per l’Ajuntament. Aquesta s’haurà de sol·licitar mitjançant 
instància oficial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, vinculant-se amb la llicència 
ambiental corresponent de l’establiment, adjuntant plànol amb la ubicació de la 
senyalització proposada. 
 
8. La senyalització es realitzarà d’acord amb el Manual de senyalització urbana 
d’orientació del Dossier tècnic 24 de seguretat viària  emès pel Servei Català de 
Trànsit, integrant elements separats de la resta de senyalització de regulació de trànsit 
i distingint-se la seva senyalització de la resta dels elements públics. El format 
específic de la senyalització d’orientació serà l’establert per aquesta ordenança i, 
mentre aquest no determini altra cosa, seguirà els següents paràmetres:  

a) Senyalització d’orientació urbana: dimensions 1500 x 200 mm d’alumini-
monobloc, classe HI i R = 40 mm, reflectant nivell-1 E.G., color natural plata 
anoditzat, i dues abraçadores del mateix material d’alumini anoditzat. 

b) Contingut: limitat a la denominació de l’activitat amb codi tipogràfic 
HelveticaNeue 75 Bold de 10 cm d’alçada de color negre, amb pictograma si 
s’escau, sobre fons groc (PROCESS YELLOW de la carta PANTONE; 100% 
groc); i amb codi direccional de color negre sobre el mateix color de fons groc. 

c) Pal cilíndric telescòpic d’alumini anoditzat de 114-90 mm de diàmetre de fins a 
4,5m d’altura total.  
 

9. L’autorització constituirà una llicència d’ocupació de la via pública legitimadora d’un 
ús comú especial, amb caràcter de precari administratiu revocable en qualsevol 
moment sense indemnització, sense perjudici de la devolució d’ingressos indeguts en 
concepte de taxes que correspongui segons la normativa fiscal.  
 
10. La instal·lació i la retirada de la senyalització, així com la seva reposició l’efectuarà 
en tot cas l’Ajuntament i s’ordenarà en unitat d’acte amb l’autorització. La retirada 
s’acordarà d’ofici quan s’extingeixi el títol administratiu que legitima l’activitat i també 
quan comprovadament aquesta hagi cessat.” 

  
 Ha de dir 
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Article 4. Senyalització. 
 
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la població regeixen per tota la 
Vila, llevat de la senyalització específica que consti en les vies. 
  
2. La instal·lació dels senyals de trànsit, incloent les informatives, és competència 
única i exclusiva de l'Ajuntament en la forma que, en cada moment, determini la 
legislació vigent.  

 
3. En alguns casos, els particulars podran instal·lar senyals a les vies de la seva 
propietat o en algunes de propietat pública. No obstant això, en aquests casos, sempre 
que la via en qüestió sigui utilitzada per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris, no 
podran procedir a la col·locació de cap senyal sense la prèvia autorització municipal. 
  
4. Es prohibeix la col·locació de publicitat al costat dels senyals de trànsit. 
 
5. És prohibida la col·locació de rètols, anuncis, cartells i instal·lacions en general, que 
es puguin confondre amb els senyals o dispositius destinats a regular la circulació, o 
que en redueixin l'eficàcia, o bé que enlluernin o distreguin de manera perillosa la 
deguda atenció dels usuaris, o limitin la visibilitat dels senyals.  
 
6.  L'autoritat encarregada de la regulació del trànsit ordenarà la immediata retirada, i 
si convé, la substitució dels senyals antireglamentàriament instal·lats i dels que hagin 
perdut el seu objecte o que no el compleixen degut al seu deteriorament.  
 
7. Actuacions dels Agents Municipals.  

 
a) Els senyals i les indicacions dels Agents Municipals prevalen sobre 

qualsevol altre senyal, sigui semafòric, vertical o horitzontal. 
b) Els Agents Municipals per raons de seguretat, ordre públic, emergències, 

festes, o bé per garantir la fluïdesa de la circulació podran modificar 
eventualment la senyalització existent.  

 
8. Les places d'estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda, es 
senyalitzen conjuntament amb el símbol internacional d'accessibilitat pintat al terra i un 
senyal vertical de prohibició d'estacionament amb una placa complementària que 
contingui l'esmentat símbol. 
 
9. Les activitats econòmiques podran anunciar-se amb senyalització viària a la via 
pública, prèvia autorització per l’Ajuntament. Aquesta s’haurà de sol·licitar mitjançant 
instància oficial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, vinculant-se amb la llicència 
ambiental corresponent de l’establiment, adjuntant plànol amb la ubicació de la 
senyalització proposada. 
 
10. La senyalització es realitzarà d’acord amb el Manual de senyalització urbana 
d’orientació del Dossier tècnic 24 de seguretat viària  emès pel Servei Català de 
Trànsit, integrant elements separats de la resta de senyalització de regulació de trànsit 
i distingint-se la seva senyalització de la resta dels elements públics. El format 
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específic de la senyalització d’orientació serà l’establert per aquesta ordenança i, 
mentre aquest no determini altra cosa, seguirà els següents paràmetres:  
 

a) Senyalització d’orientació urbana: dimensions 1500 x 200 mm d’alumini-
monobloc, classe HI i R = 40 mm, reflectant nivell-1 E.G., color natural plata 
anoditzat, i dues abraçadores del mateix material d’alumini anoditzat. 

b) Contingut: limitat a la denominació de l’activitat amb codi tipogràfic 
HelveticaNeue 75 Bold de 10 cm d’alçada de color negre, amb pictograma si 
s’escau, sobre fons groc (PROCESS YELLOW de la carta PANTONE; 100% 
groc); i amb codi direccional de color negre sobre el mateix color de fons groc. 

c) Pal cilíndric telescòpic d’alumini anoditzat de 114-90 mm de diàmetre de fins a 
4,5m d’altura total.  
 

11. L’autorització constituirà una llicència d’ocupació de la via pública legitimadora d’un 
ús comú especial, amb caràcter de precari administratiu revocable en qualsevol 
moment sense indemnització, sense perjudici de la devolució d’ingressos indeguts en 
concepte de taxes que correspongui segons la normativa fiscal.  
 
12. La instal·lació i la retirada de la senyalització, així com la seva reposició l’efectuarà 
en tot cas l’Ajuntament i s’ordenarà en unitat d’acte amb l’autorització. La retirada 
s’acordarà d’ofici quan s’extingeixi el títol administratiu que legitima l’activitat i també 
quan comprovadament aquesta hagi cessat. 
 
SEGON.-  Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la Província i el Text refós de 
l’Ordenança municipal de circulació rectificat a la seu electrònica en substitució de 
l’anterior, i donar trasllat del present acord a l’Àrea de Seguretat Ciutadana per al seu 
coneixement i efectes. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
 

 
- 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. 

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

 
 
TEXT REFÒS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 

 
 Publicació: BOP de 21 de juliol de 2016. 
 Correcció d’errades: BOP de ………. 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
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OBJECTE I ÀMBIT DE L'ORDENANÇA 
 
CAPÍTOL I  
 
DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1  
Objecte de l'Ordenança  
La present Ordenança té com objecte principal garantir la seguretat, l'ús i el gaudir 
dels usuaris de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació dels vianants, 
vehicles i animals per les vies urbanes, d'acord amb el que estableix la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i disposicions complementàries.  
 
Article 2  
Àmbit d'aplicació  

1. L'àmbit territorial de l'ordenança és el terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages.  

2. Aquesta ordenança serà d'aplicació en totes les vies i terrenys públics aptes per a 
la circulació, tant urbanes com interurbanes, a les vies i terrenys que sense tenir 
aquesta aptitud, siguin ús comú, i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats 
per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris.  

3. No seran aplicables els preceptes d'aquesta ordenança als camins, terrenys, 
garatges, cotxeres i altres locals de similars característiques, construïts dins de 
finques privades, sostrets a l'ús públic, i destinats a l'ús exclusiu dels propietaris i 
dels seus dependents.  

 
Article 3  
Agents de l'Autoritat  
Els membres de la Policia Local i el personal adscrit al cos que reglamentàriament 
tinguin la missió de la vigilància i control del transit tindran, a tots els efectes, totes les  
atribucions que la Llei i els Reglaments atorguen als Agents de l'Autoritat en aquesta 
matèria. 
  
CAPÍTOL II  
 
SENYALITZACIÓ  
 
Article 4  
Senyalització  
 
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la població regeixen per tota la 
Vila, llevat de la senyalització específica que consti en les vies. 
  
2. La instal·lació dels senyals de trànsit, incloent les informatives, és competència 
única i exclusiva de l'Ajuntament en la forma que, en cada moment, determini la 
legislació vigent.  

 
3. En alguns casos, els particulars podran instal·lar senyals a les vies de la seva 
propietat o en algunes de propietat pública. No obstant això, en aquests casos, sempre 
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que la via en qüestió sigui utilitzada per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris, no 
podran procedir a la col·locació de cap senyal sense la prèvia autorització municipal. 
  
4. Es prohibeix la col·locació de publicitat al costat dels senyals de trànsit. 
 
5. És prohibida la col·locació de rètols, anuncis, cartells i instal·lacions en general, que 
es puguin confondre amb els senyals o dispositius destinats a regular la circulació, o 
que en redueixin l'eficàcia, o bé que enlluernin o distreguin de manera perillosa la 
deguda atenció dels usuaris, o limitin la visibilitat dels senyals.  
 
6.  L'autoritat encarregada de la regulació del trànsit ordenarà la immediata retirada, i 
si convé, la substitució dels senyals antireglamentàriament instal·lats i dels que hagin 
perdut el seu objecte o que no el compleixen degut al seu deteriorament.  
 
7. Actuacions dels Agents Municipals.  

 
a) Els senyals i les indicacions dels Agents Municipals prevalen sobre qualsevol 

altre senyal, sigui semafòric, vertical o horitzontal. 
b) Els Agents Municipals per raons de seguretat, ordre públic, emergències, 

festes, o bé per garantir la fluïdesa de la circulació podran modificar 
eventualment la senyalització existent.  

 
8. Les places d'estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda, es 
senyalitzen conjuntament amb el símbol internacional d'accessibilitat pintat al terra i un 
senyal vertical de prohibició d'estacionament amb una placa complementària que 
contingui l'esmentat símbol. 
 
9. Les activitats econòmiques podran anunciar-se amb senyalització viària a la via 
pública, prèvia autorització per l’Ajuntament. Aquesta s’haurà de sol·licitar mitjançant 
instància oficial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, vinculant-se amb la llicència 
ambiental corresponent de l’establiment, adjuntant plànol amb la ubicació de la 
senyalització proposada. 
 
10. La senyalització es realitzarà d’acord amb el Manual de senyalització urbana 
d’orientació del Dossier tècnic 24 de seguretat viària  emès pel Servei Català de 
Trànsit, integrant elements separats de la resta de senyalització de regulació de trànsit 
i distingint-se la seva senyalització de la resta dels elements públics. El format 
específic de la senyalització d’orientació serà l’establert per aquesta ordenança i, 
mentre aquest no determini altra cosa, seguirà els següents paràmetres:  

a) Senyalització d’orientació urbana: dimensions 1500 x 200 mm d’alumini-
monobloc, classe HI i R = 40 mm, reflectant nivell-1 E.G., color natural plata 
anoditzat, i dues abraçadores del mateix material d’alumini anoditzat. 

b) Contingut: limitat a la denominació de l’activitat amb codi tipogràfic 
HelveticaNeue 75 Bold de 10 cm d’alçada de color negre, amb pictograma si 
s’escau, sobre fons groc (PROCESS YELLOW de la carta PANTONE; 100% 
groc); i amb codi direccional de color negre sobre el mateix color de fons groc. 

c) Pal cilíndric telescòpic d’alumini anoditzat de 114-90 mm de diàmetre de fins a 
4,5m d’altura total.  
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11. L’autorització constituirà una llicència d’ocupació de la via pública legitimadora d’un 
ús comú especial, amb caràcter de precari administratiu revocable en qualsevol 
moment sense indemnització, sense perjudici de la devolució d’ingressos indeguts en 
concepte de taxes que correspongui segons la normativa fiscal.  
 
12.La instal·lació i la retirada de la senyalització, així com la seva reposició l’efectuarà 
en tot cas l’Ajuntament i s’ordenarà en unitat d’acte amb l’autorització. La retirada 
s’acordarà d’ofici quan s’extingeixi el títol administratiu que legitima l’activitat i també 
quan comprovadament aquesta hagi cessat. 

 
 
TÍTOL PRIMER 
COMPORTAMENT A LA VIA 
 
CAPÍTOL I  
 
OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA  
 
Article 5  
Normes generals  
1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte, 

temporals o permanents, que puguin dificultar la circulació de vianants o vehicles.  
2. L'Ajuntament podrà ordenar la col·locació d'obstacles a la via pública (boles, 

jardineres, fitons, etc.) sempre i quan dita col·locació sigui per millorar la lliure 
circulació de vianants i vehicles per la via o una millor regulació.  

3. L'ocupació temporal a la via pública de qualsevol objecte o instal·lació que dificulti 
o obstaculitzi la circulació, requerirà la prèvia obtenció de la corresponent 
autorització municipal i abonament de les taxes corresponents.  

4. El tancament de carrers requerirà la prèvia obtenció de la autorització municipal i 
abonament de les taxes corresponents si s'escau.  

 
Article 6  
Senyalització d'obstacles  
Tot obstacle que destorbi la lliure circulació dels vianants i vehicles haurà de ser 
senyalitzat, il·luminat i protegit per a garantir la seguretat dels usuaris. Qui hagi creat 
l'obstacle és responsable del compliment d’aquestes obligacions.  
 
Article 7  
Retirada d'obstacles  
L'autoritat municipal podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública o, en cas 
d'absència o negativa del titular, procedir d'ofici a la seva retirada, en els següents 
casos:  

a) Quan no s'hagi obtingut la corresponent autorització municipal.  
b) Quan s'hagin extingit les circumstàncies que motivaren la col·locació de 

l'obstacle o objecte i ultrapassi el termini de vigència de l'autorització  
c) Quan la col·locació o característiques de l'objecte o instal·lació no s'ajusti a les 

condicions de l'autorització municipal o de l'article anterior.  
d) Quan per la seva situació destorbi la circulació de vehicles i vianants, o la posi en 

perill per manca de visibilitat.  
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e) Les despeses que produeixi la retirada dels obstacles seran a càrrec del 
responsable.  

 
 
CAPÍTOL II  
 
VIANANTS  
 
Article 8  
Normes generals de comportament  
1. Els vianants circularan per les voreres o, en cas d'inexistència d'aquelles, el més a 

prop possible de les façanes, guardant preferentment la seva dreta i, extremant 
les precaucions a les sortides i entrades de garatges. En vies que no permetin el 
pas simultani de dues persones, tindrà preferència la persona amb més dificultats 
per transitar.  

2. Les calçades es travessaran pels passos senyalitzats mitjançant senyalització 
semafòrica, vertical o horitzontal i, si no n'hi ha, es travessarà perpendicularment a 
la línia de vorada, el més a prop possible de les cruïlles i després d'assegurar-se 
que no s'acosten vehicles. En tot cas s'extremaran les precaucions i, si és 
necessari, els vianants s'esperaran a la vorera i mai ho faran a la calçada.  

 
Article 9  
Preferències  
Fora dels casos d'emergència o prestació d'un servei públic puntual, els vianants tenen 
sempre preferència:  
a) A les voreres.  
b) Als passos de vianants.  
c) A les zones de mercats i fires.  
d) Als carrers senyalitzats com a zones d'ús prioritari pels vianants, sobre qualsevol 

vehicle encara que aquest sigui autoritzat per a circular-hi.  
e) Als carrers sense voreres.  
f) Als carrers amb voreres estretes. 

  
Article 10  
Vianants d'atenció preferent  
Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física, edat avançada, 
acompanyament d'infants, - amb cotxet o sense -, carregades amb objectes, i altres 
situacions anàlogues, tindran especial preferència quan circulin per zones reservades 
als vianants o quan, essent imprescindible, ho facin per la calçada.  
 
Article 11  
Prohibicions  
No es permetrà a les calçades i zones reservades als vianants la realització de jocs i 
activitats de tota mena que puguin representar molèsties o perill per als vianants o per 
a la circulació dels vehicles fora del cas d'autorització expressa.  
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Article 12  
Illes de vianants  
1. L'Ajuntament podrà establir illes de vianants o zones de circulació restringida de 

vehicles, al centre històric de la població o en aquelles altres zones que, ateses 
les seves característiques, així ho aconsellin. En aquests indrets, l'ús prioritari dels 
carrers és reservat als vianants i en cas que s'autoritzi la circulació de determinats 
vehicles, aquests ho faran amb les degudes precaucions per evitar molèsties o 
perills als altres usuaris.  

2. La condició d'illa de vianants s'ha de senyalitzar, especialment si és horària. S'hi 
poden instal·lar elements mòbils o fixos que hi impedeixin l'accés.  

3. La prohibició de circular pels carrers esmentats no afecta els vehicles del servei 
d'ambulàncies, Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments, Policia, i altres vehicles 
especialment autoritzats per al cas o que estiguin realitzant funcions especials 
d'interès públic.  

 
Article 13  
Carrers residencials  
1. L'Ajuntament podrà senyalitzar com carrers residencials les vies urbanes o zones 

de la població en les quals el trànsit de vehicles no sigui intens.  
2. En aquests carrers, els vianants tenen preferència sobre els vehicles.  
3. Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre la resta de vehicles, però no 

sobre els vianants.  
 
Article 14  
Llocs d’afluència de vianants  
1. A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a 

actes festius, culturals, esportius, socials, mercats i, en general, en els carrers on 
l'afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat i 
prendran les precaucions necessàries.  

2. Les mateixes mesures s'hauran d'adoptar en cas de pluja, obres, poda d'arbres, 
mal estat del paviment, estretor de la via o qualsevol altre circumstància que ho 
aconselli.  
 
 

TÍTOL SEGON 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
CAPÍTOL I  
 
DOCUMENTACIÓ  
 
Article 15  
Autoritzacions administratives  
1. Per a la circulació per les vies públiques, els vehicles hauran de disposar de les 

autoritzacions i documentació exigida per la legislació. Tanmateix, els conductors 
hauran d'haver obtingut l'autorització administrativa per conduir.  

2. La circulació d’un vehicle sense autorització administrativa, podrà donar  lloc a la 
immobilització del vehicle (art. 104 .1 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial. 
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CAPÍTOL II  
 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE DUES RODES  
 
Article 16  
Normes generals  
1. Els vehicles a motor de dues rodes - motocicletes i ciclomotors -, no poden circular 

per damunt de les voreres i per les altres zones destinades als vianants.  
2. Els vehicles de dues rodes no podran circular entre dues files de vehicles de 

superior categoria, ni entre una fila i la vorera. Circularan sempre per la seva 
dreta, amb les precaucions necessàries i evitant els adelantaments incorrectes, la 
ziga zaga i les competicions entre els conductors.  

3. Les motocicletes i ciclomotors no podran circular pels carrils destinats per a 
bicicletes.  

4. Les motocicletes i ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per 
acceleracions brusques, tubs d'escapaments alterats o altres circumstàncies 
anòmales.  

5. Els conductors i passatgers de motocicletes i els conductors de ciclomotors han 
de portar obligatòriament casc homologat, en les condicions idònies per assegurar 
la seva finalitat protectora.  

 
Article 17  
Bicicletes  
1. Les bicicletes podran circular per les vies urbanes o pels carrils o espais reservats 

a aquesta finalitat i degudament senyalitzats.  
2. Quan circulin per la calçada, ho faran el més a prop possible de la vorera, 

senyalitzaran les maniobres i respectaran en tot moment les normes de circulació. 
3. Els infants menors de 12 anys, usuaris de patins, monopatins, bicicletes i tricicles, 

seran considerats vianants a tots els efectes, circularan per les voreres i altres 
parts de la via destinats als mateixos, respectaran l'ús que facin altres usuaris. 
Resta prohibit que s'agafin a altres vehicles per ésser arrossegats. 

4. Els conductors i, en el seu cas, els ocupants de bicicletes i cicles en general 
estaran obligats a utilitzar el casc de protecció a les vies urbanes, interurbanes i 
travessies en els termes que reglamentàriament es determinin essent obligatori el 
seu ús pels menors de setze anys, i també pels que circulin per vies interurbanes. 
Reglamentàriament es fixaran les excepcions d’allò previst en aquest apartat (art. 
47  del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
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CAPÍTOL III  
 
SOROLLS I FUMS 
 
Article 18.  
Normes generals  
1. Es prohibeix circular produint sorolls estridents, sobretot en hores nocturnes, 

ocasionats per acceleracions brusques i innecessàries o la mancança dels 
dispositius silenciosos o amb aquests incomplets, alterats, deteriorats o 
inadequats.  

2. L'Ajuntament, per aquest motiu, podrà restringir el trànsit o immobilitzar el vehicle 
infractor.  

3. El propietari o conductor d'un vehicle a motor estarà obligat a facilitar als Agents 
Municipals, la comprovació del nivell sonor. S’estarà a allò que disposa l’Annex 6 
del Decret 176/2009, que aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció 
contra la contaminació acústica”. 

 
Article 19  
Immobilització  
1. Els vehicles que superin els límits sonors podran ser immobilitzats fins que es 

produeixi la reparació o, es garanteixi aquesta a judici de l'agent encarregat de la 
vigilància del trànsit. Les despeses de la immobilització aniran a càrrec del 
responsable de la infracció.  

2. Quan les anomalies no siguin d'importància, els titulars dels vehicles que 
s'immobilitzin hauran d'esmenar-les en el mateix lloc de la immobilització. En cas 
contrari, es podrà establir la immobilització al lloc on s'hagi de reparar, però el 
trasllat es farà de forma que no causi molèsties o perill.  

3. En els supòsits en que el nivell de sorolls que emeti el vehicle sigui notòriament 
estrident i l'agent actuant no disposi d'aparell mesurador, podrà ordenar i procedir 
a la immobilització immediata del vehicle, sense perjudici que posteriorment es 
sotmeti a les proves adients per tal de confirmar la mesura cautelar adoptada.  

4. La immobilització podrà ésser aixecada per a la conducció del vehicle al dipòsit o 
taller que designi el seu titular, o per passar revisió en una estació de la Inspecció 
Tècnica de Vehicles. A aquest efecte, es concedirà al propietari del vehicle un 
termini de deu dies, passats els quals sense que el vehicle s'hagi presentat a 
revisió, o bé aquesta hagi resultat negativa, l'Ajuntament tramitarà el corresponent 
expedient sancionador.  

5. El dipositari del vehicle serà responsable que no circuli fins que no s'hagi posat 
remei al defecte a causa del qual ha estat immobilitzat.  
 

Article 20  
Emissió de gasos  
1. Es prohibeix la circulació en vies urbanes de vehicles que emetin gasos de 

combustió que superin els límits de volum i grau de toxicitat determinats 
reglamentàriament, així com els que perdin olis o gasolina de forma notòria.  

2. L'apreciació del volum d'emissió, i la toxicitat dels fums i gasos, es farà per mitjà 
dels aparells homologats adients.  
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Article 21  
Dispositius acústics  
1. Es prohibeix la utilització de dispositius acústics en tot el terme municipal de Sant 

Fruitós de Bages, durant les 24 hores del dia, excepte en el supòsit de dificultat o 
urgència que constitueix un risc per a les persones o coses.  

2. En cas d'un servei d'urgència, s'exclouen d'aquesta prohibició les ambulàncies, els 
vehicles del Servei d'Extinció d'Incendis, policia, i altres que estiguin realitzant 
funcions especials d'interès públic.  

 
CAPÍTOL IV  
 
PERMISOS ESPECIALS PER CIRCULAR 
  
Article 22  
Transports especials  
Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors als autoritzats 
reglamentàriament no podran circular per les vies públiques de la població sense 
autorització municipal, previ pagament de les taxes corresponents.  
 
Article 23  
Transport escolar, de menors i minusvàlids  
La prestació dels serveis de transport escolar, menors, minusvàlids i persones amb 
mobilitat reduïda, estaran subjectes a autorització municipal per a determinar els llocs 
de parada idonis, sense perjudici del compliment de la normativa d'altres organismes 
per a realitzar aquesta activitat.  
 
CAPÍTOL V  
 
CINTURÓ DE SEGURETAT  
 
Article 24  
Cinturó de seguretat  
Pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat, s’estarà al que disposa l’article 47 del Reial 
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
CAPÍTOL VI  
 
CARRUATGES, CAVALLERIES I BESTIAR  
 
Article 25  
Carruatges, cavalleries i bestiar  
1. Els carros i les cavalleries han de circular per la seva dreta i han de ser portats al 

pas.  
2. Els responsables, guies i cuidadors de bestiar, conduiran aquest amb les 

precaucions degudes, mantenint en tot moment el control sobre ell i restant 
prohibit conduir-lo per zona urbana, excepte per les vies senyalitzades a l'efecte.  

3. Resta prohibit deixar animals solts a les vies urbanes.  
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TÍTOL TERCER 
 
PARADES I ESTACIONAMENTS 
  
CAPÍTOL I  
 
NORMES GENERALS  
 
Article 26  
La parada  
Tota parada estarà sotmesa a les següents normes:  
1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle, i si ho fa per 

motius excepcionals, haurà de tenir-lo a l'abast per a retirar-lo en el mateix 
moment que sigui requerit o les circumstàncies ho demanin.  

2. La parada s'haurà de fer arrambant el vehicle a la vorera i els passatgers hauran 
de baixar per aquest cantó. El conductor podrà sortir per la banda contrària 
sempre que s'asseguri que pot fer-ho sense cap perill.  

3. La parada s'efectuarà en els punts on menys dificultats es produeixin a la 
circulació i als carrers amb xamfrà, just en el xamfrà mateix, sense sobresortir de 
l'alineació de les voreres. S'exceptuen els casos en els quals els passatgers són 
malalts greus o impedits, quan es tracti dels camions de la neteja o recollida 
d'escombraries o qualsevol vehicle de servei públic en cas de necessitat i per al 
temps imprescindible.  

4. En els carrers urbanitzats que no tinguin vorera es deixarà una distància mínima 
d'un metre des de la façana més propera.  

 
Article 27  
Prohibició de parar  
Queda prohibida la parada:  
1. Als passos senyalitzats per a vianants, als passos i estacionaments habilitats per 

a persones amb mobilitat reduïda, i als carrils o espais reservats per a ciclistes. 
2. A les voreres, als passeigs, i altres zones destinades al pas de vianants.  
3. Als revolts, i canvis de rasant de visibilitat reduïda.  
4. A les cruïlles i interseccions.  
5. Als llocs que s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als 

quals afecti, o s'obligui aquests a fer maniobres.  
6. A les vies d'atenció preferent o de qualsevol altre denominació viària degudament 

senyalitzades.  
7. En doble filera, tant si el que hi ha en primera filera és un vehicle, un contenidor o 

algun altre element.  
8. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei 

de determinats usuaris, i, per tant, a les parades de transport públic i reserves de 
qualsevol mena.  

9. Si destorba la circulació, encara que sigui per temps mínim.  
10. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.  
11. Als llocs on ho prohibeixin les lleis i reglaments sobre Trànsit.  
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Article 28  
Estacionament  
L'estacionament es regirà per les següents normes:  
1. Els vehicles es podran estacionar en filera paral·lelament a la vorera i, quan així 

estigui senyalitzada, ho faran en bateria o semi-bateria, és a dir, 
perpendicularment o obliquament a aquella.  

2. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles es col·locaran 
dins el perímetre marcat.  

3. Els remolcs, semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies 
urbanes separats del vehicle tractor sense l'oportuna autorització.  

 
Article 29  
Prohibició d'estacionar  
1. En general, queda prohibit estacionar en tots els casos on estigui prohibida la 

parada.  
2. Altres prohibicions d'estacionament:  

 
a) A distància inferior a cinc metres de les cantonades quan es dificulti el gir als 

altres vehicles o impedeixi el pas dels vianants per travessar el carrer.  
b) Quan destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.  
c) En els guals, totalment o parcialment.  
d) A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de 

mercaderies sense efectuar-la durant un temps superior a 15 minuts.  
e) En plena calçada encara que no pertorbi greument la circulació.  
f) En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d'una columna de 

vehicles.  
g) Als carrers de doble sentit de circulació en els quals l'amplada de la calçada 

només permeti el pas de dues columnes de vehicles.  
h) A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades, 

o hagin de ser objecte de neteja, reparacions o poda d’arbres. En tal cas, es 
col·locarà la deguda informació amb la suficient antelació, que en cap cas podrà 
ser de menys de 96 hores (4 dies) 

i) Fora dels límits senyalitzats dels estacionaments autoritzats.  
j) A les places i parcs, les zones reservades al pas o esbarjo dels vianants, refugis, 

passeigs, i zones senyalitzades amb franjes al paviment, fora d'autorització 
expressa i senyalitzada.  

k) En un mateix lloc més de quinze dies consecutius.  
l) Als xamfrans. 
m) Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.  

 
Article 30  
Regulacions especials d'estacionament  
1. Als carrers sense voreres, si no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, s'hi pot 

estacionar el vehicle, però s'ha de deixar una separació d'un metre entre el vehicle 
i els immobles i en cap cas, no es pot fer davant de les entrades dels habitatges.  

2. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i de sentit únic 
de circulació, els vehicles seran estacionats en una sola banda del carrer.  
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3. Als carrers degudament senyalitzats, els canvis de costat d'estacionament al final 
de cada període, es farà com a màxim a les vuit hores del matí del primer dia del 
període següent, sempre que, en fer-ho no es destorbi la circulació.  

4. Els titulars de targetes de disminuïts físics i d'altres persones d'atenció preferent, 
expedides per l'organisme competent podran estacionar en qualsevol lloc de la via 
pública, durant el temps imprescindible i sempre que no es destorbi la circulació 
de vehicles i vianants, però mai en indrets on l'estacionament incorri greument en 
alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu la normativa.  

5. Vehicles de dues rodes:  
a) Les motocicletes, ciclomotors i bicicletes no podran estacionar en les voreres i 

passeigs tret que hi hagi una senyalització en sentit contrari. En aquest últim 
cas únicament es podrà utilitzar la força del motor per a salvar el desnivell de la 
vorera.  

b) Quan s'estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de 
manera que no s'impedeixi l'accés o sortida als vehicles estacionats.  

 
CAPÍTOL II  
 
ZONES DE RESERVA  
 
Article 31  
Classes  
1. L'Ajuntament autoritza zones de reserva en aquells casos en els quals l'interès 

públic ho exigeix.  
2. Les zones de reserva són de:  

 
a) Reserva d'encotxament i desencotxament.  
b) Reserva d'estacionament.  
c) Reserva d'estacionament o parada per a transports públics de viatgers.  
d) Reserva per a contenidors de tota mena, quan siguin degudament autoritzats 

per a ocupar-la. 
e) Reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, a 

favor de particulars  
 
Article 32  
Guals  
A petició dels propietaris de locals o habitatges, l'Ajuntament podrà autoritzar la 
reserva d'estacionament per permetre l'entrada i sortida de vehicles als immobles, fent 
abonament de les taxes municipals corresponents.  
 
Article 33  
Reserva per activitats comercials i industrials  
A petició dels titulars de l'activitat econòmica, l'Ajuntament podrà autoritzar la reserva 
d'estacionament davant el local de negoci o en zona pròxima, fent abonament de les 
taxes municipals corresponents. 
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Article 34  
Senyalització  
1. En les esmentades reserves es determinarà si són d'horari permanent o limitat, i si 

regiran tots els dies de l'any o només els feiners. Aquestes zones s'han de 
senyalitzar tant verticalment com horitzontalment, d'acord amb el que disposa la 
normativa vigent.  

2. Les reserves d'aparcament per disminuïts físics han de senyalar-se 
permanentment amb el símbol internacional d'accessibilitat de manera que siguin 
fàcilment visibles.Quant al dibuix i dimensions mínimes del símbol internacional 
d'accessibilitat i d'aquests aparcaments s'estarà al que disposa el Decret 135/95 
de desplegament de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat.  

3. Les reserves d’aparcament per a disminuïts físics podran atorgar-se per al vehicle 
d’una persona que sigui titular de la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució. En aquest cas, a la senyalització de la reserva s’afegirà un rètol 
addicional, on constarà la matrícula del vehicle. Les despeses de la senyalització i 
les taxes que es puguin meritar seran a càrrec del titular de la reserva. 

4. Cas que temporalment per avaria o accident la plaça hagi de ser ocupada per un 
vehicle de substitució, el titular de la reserva ho comunicarà abans de la seva 
utilització a l’Ajuntament. 

5. Podrà sol·licitar una reserva de plaça d’estacionament, mitjançant instància 
normalitzada, les persones a que es refereix l’ apartat anterior i que: estiguin 
empadronades a Sant Fruitós de Bages, el vehicle del que es sol·licita la reserva 
consti en el padró de vehicles de Sant Fruitós de Bages i que no disposi de cap 
plaça d’aparcament en propietat o lloguer, a l’edifici de la seva residencia habitual, 
i/o del lloc de treball o pròxim a ell (en un radi de 150 metres). Tot i així, 
degudament justificat el sol·licitant podrà peticionar que la plaça de reserva 
especial estigui dins del radi de 150 metres. 

6. El període de validesa de la reserva d’aparcament de la via pública serà el mateix 
que el període de validesa de la targeta d’ estacionament en les modalitats de  
titular conductor o titular no conductor, i l’autorització requerirà d’informe tècnic 
municipal. 

7. L’ajuntament realitzarà les tasques de la senyalització vertical i horitzontal de les 
reserves d’aparcament atorgades essent el cost d’ aquesta actuació inicial a 
càrrec del sol·licitant. El manteniment de la senyalització la realitzarà l’ ajuntament 
sense cost pel titular de la reserva especial. La longitud del l’estacionament 
reservat  serà de 5 metres, excepte els casos degudament justificats prèviament. 

8. En cas que de forma temporal el vehicle amb matricula autoritzada sigui substituït 
per un altre, el titular haurà de comunicar via instància, a l’ajuntament, el motiu, la 
temporalitat prevista i la matricula del vehicle que el substituirà. 
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CAPÍTOL III  
 
PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC  
 
Article 35  
Normes generals  
1. L'Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades del 

transport públic.  
2. No es podrà romandre en aquestes més temps del necessari per a recollir o deixar 

els usuaris, llevat de les senyalitzades com a final i inici de la línia.  
3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la 

parada.  
4. El conductor del transport públic necessàriament haurà d'ocupar la parada per a 

realitzar aquestes tasques, mai ho farà en mig de la calçada.  
 
CAPÍTOL IV  
 
CÀRREGA I DESCÀRREGA  
 
Article 36  
Normes generals  
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals 

comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades.  
2. Quan les condicions dels locals comercials i industrials no permetin la càrrega i 

descàrrega al seu interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones 
reservades per a aquest fi.  

3. En cas de manca de zona reservada, la càrrega i descàrrega s'efectuarà de 
manera que no dificulti el trànsit i pel temps imprescindible per efectuar-la.  

 
Article 37  
Prohibicions  
En cap cas i sota cap circumstància els vehicles que realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega podran fer-ho en les llocs on estigui prohibida la parada. 
 
Article 38  
Operacions de càrrega i descàrrega  
1. Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de càrrega i 

descàrrega no es deixaran al terra, traslladant-se directament del vehicle a 
l'immoble o a la inversa.  

2. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les degudes 
precaucions per evitar sorolls innecessaris i amb l'obligació de deixar neta la 
vorera.  

3. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper 
a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris per a agilitzar l'operació i procurant no 
dificultar la circulació tant de vianants com de vehicles.  

4. La càrrega i descàrrega haurà d'efectuar-se dins l'horari i en les zones fixades per 
l'Ajuntament.  

5. El conductor del vehicle sols es podrà absentar del mateix, pel temps 
imprescindible per realitzar la càrrega i descàrrega.  
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6. Les zones reservades per a realitzar aquestes operacions poden ésser utilitzades 
tant per vehicles comercials com privats i mentre durin aquestes operacions.  

 
CAPÍTOL V  
 
RETIRADA DE VEHICLES  
 
Article 39  
Condicions generals  
La Policia Local podrà procedir a la retirada de vehicles de la via pública i al seu 
trasllat al Dipòsit de Vehicles en els casos següents:  
a) Sempre que constitueixi perill, dificulti greument la circulació de vehicles o 

vianants o el funcionament d'algun servei públic, o deteriori el patrimoni públic.  
b) En cas d'accident que impedeixi continuar la circulació del vehicle i el seu 

conductor no procedís a la seva retirada de la via, o quan el conductor estigui 
impossibilitat de conduir i no pugui sol·licitar la retirada del vehicle a persona o 
empresa. 

c) Quan hagi estat immobilitzat per deficiència del mateix vehicle o, quan procedint 
legalment la immobilització del vehicle, no existís lloc adient per a practicar-la 
sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones (art. 104 del Reial Decret 
Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 

d) Quan, immobilitzat un vehicle, infractor persistís en la seva negativa de dipositar o 
garantir el pagament de l'import de la sanció.  

e) Quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a la via.  
f) Quan el vehicle estigui estacionat en els carrils o zones reservades exclusivament 

a la circulació, o pel servei de determinats usuaris.  
g) Quan en compliment de les seves funcions o per instruccions de l’autoritat Judicial 

o Administrativa competent, tingui que immobilitzar, precintar i/o procedir al dipòsit 
de vehicles.  

 
Article 40  
Estacionaments que comporten la retirada del vehicle  
A títol enunciatiu procedeix la retirada d'un vehicle en els següents casos d'acord amb 
la Llei de Seguretat Vial:  

a) Quan estigui estacionat en un lloc expressament reservat a serveis d'urgència, 
davant de sortida d'emergència de local destinat a espectacles o actes públics 
durant les hores de funcionament, boca d'incendis o similar.  

b) Quan estigui estacionat en un lloc expressament reservat a l'estacionament de 
persones amb disminucions físiques.  

c) Quan estigui estacionat en pas de vianants o en un rebaix de vorera per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

d) Quan estigui estacionat en una parada de transport públic o servei oficial 
degudament senyalitzada i delimitada.  

e) Quan estigui estacionat en una via, carril, zona o punt on estigui prohibida la 
parada.  

f) Quan estigui estacionat en doble filera sense el conductor.  
g) Quan estigui estacionat en doble filera amb el conductor, sempre que el mateix 

no procedeixi a la immediata retirada del vehicle a requeriment de l'agent.  



 

 

 

 

   

 

 

Pàgina 65 de 104 

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 

h) Quan estigui estacionat en cruïlla sense suficient angle de gir.  
i) Quan estigui estacionat en el vèrtex d'un xamfrà o extrem d'una cantonada 

amb dificultats per als usuaris dels carrils de circulació.  
j) Quan estigui estacionat de forma que impedeixi l'entrada o sortida d'un 

immoble.  
k) Quan estigui ocupant totalment o parcialment un gual degudament senyalitzat, 

dins de l'horari autoritzat.  
l) Quan estigui estacionat en zona destinada a càrrega i descàrrega sense 

efectuar-la durant un temps superior als quinze minuts.  
m) Quan estigui estacionat a una vorera, parcialment o totalment i sense 

conductor.  
n) Quan estigui estacionat a una vorera amb el conductor, sempre que el mateix 

no procedeixi a la immediata retirada del vehicle a requeriment de l'agent.  
o) Quan estigui estacionat en via preferent, impossibilitant la visió de la 

senyalització existent.  
p) Quan el vehicle estigui estacionat de forma que impedeixi la recollida de 

residus.  
 
Article 41  
Retirada del vehicle per altres circumstàncies  
1. Els Agents municipals també podran retirar els vehicles de la via pública en els 

següents casos:  
a) Quan estiguin estacionats en un lloc on s'hagi de realitzar un acte públic 

degudament autoritzat.  
b) Quan resulti necessari per a la neteja, poda, reparació i senyalització de la via o 

per reserves temporals d'estacionament degudament autoritzades. Així com, 
quan resulti necessari per a la manipulació de tapes de registre d'accés a 
instal·lacions de serveis com aigua, clavegueram, gas, electricitat i 
telecomunicacions.  

c) En cas d'utilització il·legítima de vehicles a motor, robatori i emergències.  
2. La primera circumstància s’advertirà amb 96 hores ( 4 dies ) d’antelació i els 

vehicles seran conduïts al lloc autoritzat més pròxim que es pugui, amb indicació 
als seus conductors de la situació i emplaçament d'aquests. Els esmentats 
trasllats no comportaran cap mena de pagament, qualsevol que sigui el lloc on es 
porti el vehicle, a excepció d'aquells supòsits en que s’evidenciï una conducta 
conscient del conductor que deliberadament ignori els signes de limitació de 
l'estacionament i els advertiments fets. 
L’Administració ha de comunicar la retirada i dipòsit del vehicle al titular en un 
termini de 24 hores, si es pot, a través de la Direcció Electrònica Vial (art. 105.3 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
  

Article 42  
Despeses  
1. Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del vehicle 

infractor i la seva estada en el Dipòsit de Vehicles, seran a compte del titular, que 
haurà de pagar-les o garantir el seu pagament com a requisit previ a l'entrega del 
vehicle, això sense perjudici del dret que gaudeix a interposar el recurs pertinent.  
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No es cobraran despeses en els casos de sostracció i altres formes d'utilització del 
vehicle en contra de la voluntat del titular, degudament justificats, així com en els 
supòsits de l'article anterior.  

2. L'estança injustificada del vehicle al Dipòsit Municipal de Vehicles, una vegada 
notificat el titular del cessament de l'ordre de dipòsit o precinte que per qualsevol 
motiu va ordenar el Jutjat, Prefectura Provincial de Trànsit o altre Organisme 
competent, donarà lloc al pagament de les taxes corresponents per estança, una 
vegada hagin transcorregut 24 hores des de la notificació. Transcorreguts 30 dies 
naturals des de la notificació sense la retirada del vehicle s'aplicarà el procediment 
establert per als vehicles abandonats.  

3. La retirada del vehicle del Dipòsit només podrà fer-la el titular, o persona 
autoritzada degudament acreditada.  

 
Article 43  
Suspensió de la retirada del vehicle  
L'operació de retirada del vehicle es suspendrà en el moment que el conductor 
comparegui abans que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat i 
prengui les mesures necessàries per a fer cessar la situació d'infracció en la qual es 
trobava el cotxe, sense perjudici que, abans de l'entrega, s'abonin les taxes 
acreditades per l'enganxament i com a conseqüència de l'activitat ja iniciada pels 
serveis municipals.  
 
CAPÍTOL VI  
 
VEHICLES ABANDONATS  
 
Article 44  
Vehicles abandonats. Condicions  
Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si es troba en alguna de les 
circumstàncies següents:  

a) Que estigui estacionat en la via pública durant un període superior a un mes en 
el mateix lloc.  

b) Que l'estat del vehicle presenti desperfectes o una palesa manca de conservació 
que permeti presumir racionalment, qualsevol dels supòsits següents:  

 Una situació d'abandonament.  

 La impossibilitat de moviment o de marxa del vehicle.  

 Un deteriorament tal que la seva circulació en aquell estat suposaria un perill o 
un risc per a la seguretat viària, les persones o els béns.  

c) Els que hagin estat retirats de la via pública amb motiu d'una infracció, accident o 
robatori, i que el seu titular, malgrat que hagi estat notificat degudament, no l'hagi 
retirat del dipòsit de vehicles dins el termini de trenta dies naturals posteriors a la 
data de la notificació.  

d) Quan pel temps transcorregut des que un vehicle va fer entrada en el dipòsit a 
conseqüència d'una ordre judicial o d'altres administracions, es pugui deduir 
racionalment la manca d'interès en l'objecte, o en altres casos, el valor d'allò 
dipositat no justifiqui l'estada continuada en el Dipòsit Municipal de Vehicles.  

 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

Pàgina 67 de 104 

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 

Article 45  
Ordre de retirada  
1. L'Alcalde podrà procedir a ordenar, als titulars dels vehicles, la seva retirada dels 
espais objecte d'aquesta ordenança quan es pugui presumir racionalment el seu 
abandonament.  
2. Per a l'efectiu compliment d'aquestes ordres, es podran imposar sancions 
coercitives en els termes de la legislació vigent i sense perjudici que es procedeixi per 
via d'execució subsidiària a la retirada del vehicle en el cas que no ho faci el seu 
titular.  
 
Article 46  
Procediment  
1. Un cop detectat d'ofici, per denúncia de particular, o informe d'altres 

administracions o organismes, un vehicle en situació d'abandonament, així com 
passat el termini indicat en l'article 41.2, els agents municipals, sense perjudici de 
la denúncia i sanció de la infracció constituïda per aquest fet, procediran a aixecar 
una acta on es constatarà i recollirà de forma succinta l'estat del vehicle i el lloc on 
es troba, així com altres circumstàncies concurrents; ordenant la retirada del 
vehicle i el seu trasllat al lloc habilitat a l'efecte pel seu dipòsit.  

2. La retirada i dipòsit del vehicle es notificaran al titular que consti com a tal en els 
arxius administratius, conferint-li un termini de 15 dies perquè se’n faci càrrec, 
previ pagament de les taxes, formuli al·legacions o hi renunciï voluntàriament.  

3. Passat el termini de deu dies durant el qual el titular pot efectuar al·legacions, 
recuperar el seu vehicle en la forma establerta o renunciar-hi, es procedirà a 
declarar-lo com abandonat, procedint a la seva posterior alienació pels sistemes 
de subhasta o entrega a la persona o empresa a la que mitjançant contractació 
pública s'hagi adjudicat el servei.  

4. La declaració d'abandonament del vehicle, comportarà la de residu sòlid en els 
termes als efectes de la Llei 6/93 de 15 de juliol reguladora dels residus.  

5. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari, procedint-se d'ofici 
a donar de baixa del Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit 
aquells als que prèviament hagi renunciat el seu titular.  

6. La renúncia del titular o posseïdor del vehicle comportarà els efectes establerts a 
l'article 36 de la Llei 6/93 de 15 de juliol reguladora dels residus.  

7. En els supòsits establerts en l'art. 45. d, la notificació s'adreçarà a l'òrgan de 
l'administració o a l'òrgan jurisdiccional a instància del qual es va procedir al 
dipòsit del vehicle. Transcorreguts 30 dies naturals sense resolució expressa 
notificada a aquest Ajuntament contraria a la declaració d'abandonament, es 
considerarà el silenci favorable a la continuació del procediment.  
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TÍTOL QUART 
SANCIONS 
 
CAPÍTOL I  
 
INFRACCIONS  
 
Article 47  
Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infracció 
administrativa, i seran sancionades d'acord amb la seva tipificació i qualificació dins el 
marc de les disposicions legals sancionadores vigents.  
 
Article 48  
Tipus d'infraccions  
1. Les infraccions es classifiquen com lleus, greus i molt greus.  
2. Són infraccions lleus les comeses contra normes que la Llei no qualifiqui com 

greus o molt greus.  
3. Són infraccions greus:  

a) Aquelles que la present ordenança o la Llei qualifiquin com greus.  
b) Les infraccions lleus comeses amb reincidència.  

4. Són infraccions molt greus:  
a) Aquelles que la present ordenança o la Llei qualifiquen com a molt greus.  
b) Aquelles infraccions greus comeses amb reincidència.  

5. S'entendrà per reincidència la comissió, en un any, de més de dues infraccions de 
la mateixa naturalesa, les quals hagin estat sancionades per resolució ferma.  

 
Article 49  
Competència per sancionar  
1. La competència per sancionar les infraccions a la present ordenança correspon a 

l'Alcalde.  
2. El Servei Català de Trànsit serà competent per sancionar en aquelles infraccions 

relatives a reglament general de conductors, reglament general de vehicles, llei 
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor. 

3. La Direcció General de Trànsit per la suspensió del permís de conduir (art. 71 de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial). 

  
CAPÍTOL II  
 
PROCEDIMENT SANCIONADOR  
 
Article 50  
Procediment sancionador  
1. El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a les 

disposicions sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i en el 
seu defecte, pels principis establerts perla Llei 30/92, de 26 de novembre de regim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i per les 
disposicions que regulen els procediments sancionadors en àmbit de 
l’administració local. 
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2. El procediment sancionador abreujat s’estarà a allò que disposa la vigent 
legislació en matèria de trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial, pel que 
respecta a la finalització del procediment, terminis i els descomptes previstos en la 
mateixa llei. 

 
Article 51  
Import de les sancions  
1. L'Ajuntament podrà establir per a les diferents infraccions especifiques a aquesta 

ordenança, els imports de les quanties que serviran de base per la formulació de 
les denúncies pels agents i la imposició de les sancions  

2. Mitjançant aquesta ordenança s’establirà l’import de les multes per cadascuna de 
les diferent infraccions de les normes de circulació de caràcter lleu. Aquestes 
estan previstes en l’Annex-1 del quadre d’infraccions, excepte les previstes en 
l’article 94.2.B.2, en el supòsit d’abonar-se abans de 24 hores, cas en el qual es 
podrà fer efectiu per un import de 6€. 

3. Les sancions de caràcter greu i molt greu venen determinades per la vigent 
legislació en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial. 

4. Les infraccions a aquesta ordenança o a les lleis que no estiguin específicament 
contemplades per la taula de sancions, seran sancionades d’acord amb la taula de 
sancions emesa per el Direcció General de Trànsit. 

5. D’acord amb la normativa vigent en matèria de trànsit (Reial Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial). 
 

a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multa des de 6 euros fins a 100 
euros. 

b) Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 200 euros. 
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 500 euros, excepte les 

previstes a l’Annex IV, de la (Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial. 

 
Article 52  
Reducció de la multa  
Les sancions amb multa, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals ni pugui 
originar la suspensió d’autoritzacions, podran fer-se efectives dins els 20 dies següents 
a la notificació de la denúncia, amb una reducció del 50% sobre la quantia fixada 
provisionalment. 
 
Article 53  
Prescripció  
La prescripció de l’acció per sancionar les infraccions es regula per la legislació vigent 
sobre aquesta matèria. D’acord a aquesta legislació l’acció per sancionar les 
infraccions prescriu als tres mesos per les infraccions lleus, sis mesos per les 
infraccions greus i sis mesos perles infraccions molt greus.  
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DISPOSICIÓ ADICIONAL  
En allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació la legislació general sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor, seguretat vial i medi ambient, i s’entendrà 
modificada davant de qualsevol canvi normatiu de rang superior. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
La modificació de l’ordenança entrarà en vigor quan es publiqui el seu text al Butlletí 
Oficial de la Província i transcorrin 15 dies des de la seva notificació a l’Administració 
General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
Amb l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança, queden derogades 
quantes normes i disposicions municipals, d’igual o inferior rang, s’oposin o 
contradiguin allò referit en la mateixa. 
 

 
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  
 
 
 

20. Reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant 
Fruitós de Bages (exp. 1498/2016) 

 
Primer.- En data 9 de novembre de 2016 es va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 
2016-1250, es va vincular funcionalment l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Sant Fruitós de Bages a la regidoria de Seguretat Ciutadana. 

 
Segon.- En data 24 de novembre de 2016 la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia, va resoldre inscriure a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages, a la secció 1a del Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 59.902. 
 
Tercer. Vist que per decret d’alcaldia núm. 2017-0803 de 26 de juny, s’ha aprovat el 
conveni de col·laboració entre l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant 
Fruitós de Bages i l’Ajuntament. 
 
Quart. Atès l’establert a la Llei 4/1997,de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.  
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PART DISPOSITIVA: 
 
Primer. Reconèixer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Fruitós de 
Bages, vinculada funcionalment a la regidoria de Seguretat Ciutadana, d’acord amb el 
Decret d’Alcaldia 2016-1250 de 9 de novembre, pel desenvolupament de les funcions 
corresponents a temes de prevenció i actuacions de protecció civil del municipi. 
 
Segon. Notificar el present acord a la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya, i a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la Policia Local. 
 
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. 

 
 

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  
 
 

21. Posada a disposició de solar a la Generalitat de Catalunya per a la 
construcció del CEIP Pla del Puig i proposta de signatura de conveni per 
a la construcció destinada a gimnàs del CEIP i poliesportiu municipal 
(exp. 714/2017) 

 
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió celebrada en data 
14 de gener de 2009 va aprovar el següent acord, referenciat a l’acta com a 2.4: 
 
“Inici de l’expedient per a la cessió a la Generalitat de Catalunya de dues finques 
destinades a la construcció d’un Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) i d’un 
Centre Atenció Primària (CAP). 
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Atès que aquest Ajuntament ha instruït recentment un expedient d’ocupació directa de 
sòl destinat a sistemes d’equipament inclosos en l’àmbit del Pla parcial d’ordenació 
sector “El Puig” i d’operacions d’agrupació i divisió per a la cessió a la Generalitat de 
Catalunya de dues porcions de terreny de 8.372 m2 i 1.884,66 m2 per destinar-les, 
respectivament, a la construcció d’un centre educatiu  de primària-CEIP i d’un nou 
centre d’atenció primària-CAP, actualment trobant-se pendents d’inscripció registral 
com a finques independents i d’incorporar-se al inventari general de béns de la 
corporació. 
 
Les finques esmentades anteriorment s’han d’incorporar a l’Inventari general de béns i 
drets de la Corporació amb la següent descripció : 
 
Finca destinada a ensenyament infantil i primari 
Parcel·la de terreny situada al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, partida del 
Puig. Té una superfícies de vuit mil tres-cents setanta-dos metres i zero decímetres 
quadrats i està qualificada com a Sistema d’equipaments col·lectius segons el parcial 
urbanístic “Residencial el Puig”, i destinada a la construcció d’un centre 
d’ensenyament infantil i primari. 
Limita : per la cara sud-oest, nord-oest i nord-est amb la finca de la qual es segrega; i 
pel sud-est, amb finques de ADENOM 3000 SL. 
Usos : Equipament escolar  
Pendent d’inscripció al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa. 
 
Finca destinada a Centre d’Atenció Primària 
Parcel·la de terreny situada al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, partida del 
Puig. Té una superfícies de mil vuit-cents vuitanta-quatre metres i seixanta sis 
decímetres quadrats, i esta qualificada com a Sistema d’equipaments col·lectius 
segons el parcial urbanístic “Residencial el Puig”, i destinada a la construcció d’un 
Centre d’Atenció Primària. 
Limita : per les cares nord-oest i sud-oest, amb la finca de la qual es segrega; i  per 
nord-est, en part amb finca propietat de Josep Gorgas i part, amb finca d’INDENA SL; i 
pel sud-est, amb finca propietat d’ADENOM 3000 SL. 
Usos : Equipament sanitari  
Pendent d’inscripció al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa. 
 
Atès que, donada la naturalesa demanial de les finques de titularitat municipal, en 
virtut de la qualificació que els atorga el planejament,  i vist que es procedirà a la 
transmissió de la propietat de les finques a la Generalitat de Catalunya, resulta 
necessària la prèvia desafectació del domini públic. 
 
Vist l’expedient tramitat a tals efectes i a la vista dels antecedents exposats, es 
proposa al Ple,  l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INCORPORAR A L’INVENTARI general de béns i drets de la Corporació les 
finques descrites a la part expositiva. 
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Segon.- APROVAR l’alteració de la qualificació jurídica de les finques descrites als 
antecedents d’aquest acord, de manera que passi a estar classificada, si s’escau, com 
a bé patrimonial i que seran transmeses a la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- CEDIR GRATUÏTAMENT, a favor de la Generalitat de Catalunya, la finca de 
superfície 8.372 m2, descrita als antecedents d’aquest acord, procedent del Pla parcial 
d’ordenació del sector “El Puig”, pendent d’inscripció al Registre de la Propietat com a 
finca independent amb la finalitat de ser destinada a la construcció d’un centre 
d’ensenyament infantil i primària (CEIP)  

 
Quart.- CEDIR GRATUÏTAMENT, a favor de la Generalitat de Catalunya, la finca de 
superfície 1.884,66 m2, descrita als antecedents d’aquest acord, procedent del Pla 
parcial d’ordenació del sector “El Puig”, pendent d’inscripció al Registre de la Propietat 
com a finca independent amb la finalitat de ser destinada a la construcció d’un centre 
atenció primària (CAP). 
 
Cinquè.- Les finques objecte de cessió s’han de destinar a equipament escolar i 
sanitari mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat. A tals efectes, si la finca 
cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de cinc anys o deixa de 
destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà 
automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten 
de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals. 
 
En tot cas, operarà la reversió tant del bé objecte de cessió, com de les instal·lacions i 
construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, transcorregut el termini de 30 anys, a comptar de la data d’inscripció en el 
Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
 
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que 
faci possible continuar oferint el servei educatiu d’acord amb la normativa vigent. 
 
Sisè.- La construcció de l’equipament escolar i sanitari a què es fa referència en 
aquests acords podrà ésser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per 
un tercer, mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en 
el mateix haurà d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya. 
 
El terreny és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar i sanitari i 
comptarà, a l’efecte, amb tots els serveis necessaris. 
 
Setè.- Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres dels 
centres docent i sanitari gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes al Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
Vuitè.- En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació, directament o a 
través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i del preventiu, 
així com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre 
educatiu. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assumeix les despeses 
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corresponents a la vigilància, neteja, subministraments (electricitat, aigua i 
combustibles) i conserge en el cas que així sigui, així com el manteniment correctiu 
(petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar ordinària com ara bombetes, 
reposició de vidres trencats, etc.). 
 
Novè.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de 
l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho 
sol·licitin a l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula 
l’ús social dels edificis dels centres docents públics. En cas de sol·licituds diferents a 
les anteriors, per a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús 
de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el 
Departament d’Educació. 
 
Desè.- D’acord amb allò que preveu l’art. 49.2.b) del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, la Generalitat de Catalunya, en tant que cessionària de les parcel·les, haurà 
d’aportar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages la documentació que consideri 
necessària que justifiqui que la finalitat de la cessió no es pot assolir mantenint l’ens 
local el domini o el condomini del bé, ni constituint sobre aquest cap dret real. 
 
Onzè.- L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a la inscripció d’aquestes finques 
al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa.  
 
Dotzè.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, els presents acords, durant un 
període de 30 dies per tal que es puguin formular les corresponents reclamacions i/o 
al·legacions. Transcorregut el termini sense al·legacions, s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
Tretzè.- Es faculta a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
 
Catorzè.- Donar compte del present acord al Departament d’Educació i al Departament 
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
SEGON. Posteriorment, a la sessió del Ple celebrada en data 13 de maig de 2009 es 
va procedir a la modificació de l’acord anterior en els següents termes, mitjançant 
l’acord 3.1 que consta a l’acta de la sessió: 
 
“Cessió a la Generalitat de Catalunya d’un terreny situat a l’àmbit del Pla parcial 
d’ordenació del sector del Puig per a la construcció d’un centre d’educació infantil i 
primària. 
 
Modificar els termes de l’acord adoptat per aquest mateix Ple de l’Ajuntament, adoptat 
a la sessió celebrada el dia 14 de gener de 2009,  mitjançant el qual es va cedir 
gratuïtament a la Generalitat de Catalunya, en propietat un terreny situat a l’àmbit del 
Pla parcial d’ordenació del sector del Puig per a la construcció d’un centre d’educació 
infantil i primària. 
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L’acord es modifica a petició de la Generalitat de Catalunya i amb la finalitat de 
precisar i fixar  el terreny exacte pel seu destí com a equipament escolar i que 
comptarà amb els serveis urbanístics necessaris. Alhora s’aprofita per a reflectir la 
situació actual de la finca al Registre de la Propietat, atès que entre la data d’adopció 
de l’acord inicial de cessió i avui s’ha inscrit al Registre de la Propietat el procediment 
d’ocupació directa de sòl destinat a sistemes d’equipament  que l’ha afectat, tot i que 
solament  i bàsicament des del punt de vista formal.  
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Territori, adopti un acord complementari al de data 14 de 
gener de 2009, del següent tenor : 
 
Primer.- Donar un nou redactat a l’acord tercer de l’acord adoptat el 14 de gener de 
2009 : 
 
“Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca per a 
destinar-la a la construcció d’un centre d’ensenyament infantil i primària (CEIP), que es 
descriu registralment de la següent manera: 
 

Urbanitzable.- Parcel·la de terreny situada al terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages, partida del Puig. Té una superfície de vuit mil tres-cents setanta-dos 
metres i zero decímetres quadrats i està qualificada com a Sistema 
d’equipaments col·lectius segons el parcial urbanístic “Residencial el Puig”, i 
destinada a la construcció d’un centre d’ensenyament infantil i primari. 
Limita : per la cara sud-oest, nord-oest i nord-est amb la finca de la qual es 
segrega; i pel sud-est, amb finques de ADENOM 3000 SL. 
Usos : Equipament escolar  
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa, al tom 3515, llibre 228 
de Sant Fruitós de Bages, foli 53, finca 8688, inscripció 1a. 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
 

Segon.- Donar un nou redactat a l’acord sisè de l’acord adoptat el 14 de gener de 
2009:  
 
“La construcció de l’equipament escolar a què es fa referència en aquests acords 
podrà ésser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer, 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix 
haurà d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya. 
 
El terreny és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar , no té cap 
condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,  
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra 
i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la instal·lació 
d’un estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari-, xarxa 
telefònica i conducció de gas – en cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el 
solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres, 
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el 
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seu festí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o carregat per aquest, i 
eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres. “ 
 
 
TERCER. I, relacionat amb els dos acords anteriors, a l’acta de la  sessió del Ple 
celebrada en data 14 d’abril de 2010,  consta l’aprovació del següent acord: 
 
“Dictamen relatiu a la cessió de terrenys al Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya per a la instal.lació d’un mòdul prefabricat a l’escola Pla del Puig.  
 
En data 17.2.10 ( RE 1151/2010 ) té entrada a l’Ajuntament escrit del Director dels 
Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d’Educació, de 12 de 
febrer de 2010, en el que es posa de manifest que el proper curs 2010-2011 caldrà 
disposar d’un nou mòdul prefabricat per a poder encabir els alumnes a l’escola Pla del 
Puig (codi 08065251). 
 
Per aquest motiu cal que en la major brevetat possible es trameti la documentació 
sol.licitada  : acord del Ple de l’Ajuntament aprovant la cessió d’un solar per a ubicar el 
nou mòdul i documentació acreditativa que aquest compta amb els serveis 
d’urbanització i subministrament bàsics per l’ús al qual està destinat.  
 
Atès que el centre  ja disposa d’una instal.lació provisional amb tres mòduls, els quals 
estan ubicats en terrenys cedits a precari per l’Ajuntament al Departament d'Educació  
de la Generalitat de Catalunya per acord de Ple de 14.2.07, juny amb el corresponent 
conveni de cessió.  
 
Atès que en els centres d’Educació Infantil i Primària la vigilància, la neteja i el 
manteniment d’edificis és responsabilitat de l’Ajuntament, així com la instal·lació dels 
mecanismes de protecció necessaris per aquest espais i la sol·licitud de línia 
telefònica. 
 
Atès que la cooperació entre el Departament d’Educació i Universitats i els 
Ajuntaments es troba prevista en la disposició addicional 5a de la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’Educació i art. 66 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que preveu la 
participació dels Ajuntaments en la programació de l’ensenyament i la cooperació en el 
manteniment dels centres docents. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria sobre la legislació aplicable. 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal. 
Atès la necessitat d’aprovar amb celeritat la cessió interessada. 
 
En ús de les atribucions que té el Ple municipal en matèria de disposició de béns, es 
proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l’esborrany de conveni a subscriure amb el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya per la cessió d’una porció de terreny per la instal.lació 
d’un nou mòdul per a l’ampliació del CEIP Pla del Puig a Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon.- Cedir l’ús a precari d’una porció de una porció de terreny de 2.072,70 m2, que 
es grafia en el plànol elaborat pels serveis tècnics municipals per ubicar temporalment 
un mòdul prefabricat per l’ampliació de l’escola Pla del Puig, que formen part de la 
finca de propietat municipal, inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa, al 
Tom 3515, llibre 228,  foli 51, finca 8687, inscripció 2a. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i efectes.” 
 
QUART. Atès que és voluntat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reprendre el procediment 
administratiu en relació a la construcció de l’escola Pla del Puig a Sant Fruitós de 
Bages, si bé el Departament d’Ensenyament ha sol·licitat a l’Ajuntament la renovació 
de la documentació relativa al mateix, donada l’antiguitat de la que es disposa. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages considera que fora bo pel municipi    
executar dins l’escola  una construcció destinada a gimnàs del CEIP i poliesportiu 
municipal. 
 
Per tot l’exposat,  previ dictamen de la Comissió informativa de Promoció del Territori,  
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, lliure de càrregues i servituds, una porció de SIS MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-CINC METRES AMB SETANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS dels 
VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS  totals que té el solar  inscrit com a finca 
registral independent, que es descriu tot seguit, per destinar-lo a la construcció i 
posada en funcionament d’una Escola: 
 
URBANA: URBANITZABLE.- Parcel·la de terreny situada al terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages, partida del Puig. Té una superfície de VUIT MIL TRES-CENTS 
SETANTA DOS METRES QUADRATS i està qualificada com a Sistema d’equipaments 
col·lectius segons el Pla Parcial Urbanístic “Residencial El Puig”, i destinada a la 
construcció d’un centre d’ensenyament infantil i primari.  
 
Limita: per les cares sud-oest, nord-oest i nord-est amb finca de la qual es va 
segregar; i al sud-est, amb finques de Adenom 3000 SL.   
 
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament Sant Fruitós de Bages, en el Registre 
de la Propietat de Manresa-4, al tom 3515, llibre 228 de Sant Fruitós de Bages, foli 53, 
finca 8688, inscripció 1a. 
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La seva referència cadastral és:  08212A009000700001FW.  
 
La porció de SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC METRES AMB SETANTA-CINC 
DECÍMETRES QUADRATS que es posa a disposició en virtut del present correspon a 
la part grafiada a l’annex I del present acord com a “solar destinat a Centre d’Educació 
Infantil i Primària”, i exceptuant els MIL VUIT-CENTS SIS METRES AMB VINT-I-CINC 
DECÍMETRES QUADRATS grafiats a l’annex I com a superfície que correspon a 
l’”ocupació màxima del pavelló esportiu i gimnàs”, edificacions que seran construïdes 
per i a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i, per tant, municipals, si bé 
podran ser utilitzades pel CEIP, en les condicions que es pactin. 
 
Així mateix, es procedeix a la posada a disposició a favor del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la  porció de finca registral número 
8687 contigua a la finca  8688 que es grafia al plànol annex I en color verd clar i amb 
la denominació  “ACCÉS 1-accés al pavelló”, de forma trapezoïdal, i que constitueix 
una porció de 819 m2 de la parcel·la amb referència cadastral 
08212A009001690001FQ, entre el Camí de les Brucardes i la finca 8688,  per resultar 
necessari per l’accés al futur recinte escolar  des del Camí de les Brucardes. 
 
És de consignar que malgrat constar al Registre de la Propietat la finca posada a 
disposició com a “urbanitzable” es va procedir a la urbanització de la parcel·la 
d’equipament, com a obra anticipada a les obres d’urbanització de tot el sector, havent 
estat recepcionada l’obra en data 11 de maig de 2011, i havent adquirit la condició de 
solar.  
 
SEGON.-  La part de solar posada a disposició de la Generalitat i la resta de porció 
que conserva l’Ajuntament és apta per al seu correcte destí com a equipament escolar, 
no té cap condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació 
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució 
de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la 
instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari- 
amb la potència suficient, tant per a la construcció del centre com pel seu 
funcionament, que s’ubicarà fora del solar,  xarxa telefònica i conducció de gas –en 
cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el total solar es trobaran pavimentats la 
calçada i tindran encintades les voreres.  
 
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar a l’immoble posat a disposició i adoptar les mesures necessàries per 
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del Departament d’Ensenyament, sense 
cap cost o càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la 
correcta execució de les obres com resultat de les característiques del solar ofert, del 
seu emplaçament, del subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin 
condicionar la posada en funcionament del centre. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament procedirà, al seu càrrec, a desmuntar i/o enderrocar la 
pista de vòlei platja amb paviment de sauló i tanca perimetral i la pista de bàsquet amb 
paviment de formigó i tanca perimetral de malla electrosoldada actualment existents en 
part dins la finca 8688 inscrita al Registre de Propietat de Manresa 4. Aquesta actuació 
es farà amb càrrec al pressupost municipal 2018 o posteriors. S’insta als serveis 
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tècnics municipals per tal que quantifiquin l’import de l’actuació.  
 
TERCER.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest Acord 
podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant  
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà 
d’efectuar-lo únicament el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.   
 
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti 
per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció 
d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades 
per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així 
com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa. 
 
CINQUÈ.- Tant la part de solar posat a disposició com la construcció que es faci al seu 
damunt, seran propietat del municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a 
càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment, neteja, subministraments i 
vigilància. 
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una finalitat 
diferent a la que és objecte de la posada a disposició, sense l’autorització prèvia del 
Departament d’Ensenyament, d’acord amb el corresponent expedient administratiu 
d’autorització prèvia a la desafectació.  
 
SISÈ.- L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per 
la normativa vigent. 
 
SETÈ.- Proposar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que, 
de forma posterior a la present posada a disposició,  es formalitzi un conveni entre 
Generalitat i Ajuntament,  el contingut del qual s’acordarà entre ambdues parts, 
regulador dels aspectes relatius a la construcció i gestió d’un edifici destinat al gimnàs 
del CEIP i poliesportiu municipal, que seran construïts a càrrec de l’Ajuntament. Aquest 
conveni tindrà per objecte la regulació de la construcció, gestió i utilització dels espais 
en favor de l’escola dins de l’horari escolar i de l’Ajuntament fora de l’horari lectiu. 
 
VUITÈ.- Declarar que la depuració de les aigües del CEIP es realitzarà a través de la 
depuradora EDAR de Sant Fruitós de Bages, gestionada per la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament.  
 
NOVÈ.- La sol·licitud es formularà per mitjà d’ofici signat per l’Alcalde, d’acord amb la 
representació conferida per ministeri de la llei per l’article 21.1 b) de la Llei  7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en raó a l’atribució conferida per 
l’apartat desè d’aquest acord, i a aquest ofici s’uniran els documents següents: 
 

1. Certificat del present acord plenari de posada a disposició al Departament 
d’Ensenyament, redactat segons model tramès per aquest. 
2. Certificat urbanístic del terreny, segons model tramès pel Departament, on 
consta situació urbanística i estat d’urbanització. 



 

 

 

 

   

 

 

Pàgina 80 de 104 

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 

3. Certificat del Registre de la Propietat, de domini i càrregues de la finca que 
es cedeix.  
4. Plànol d’emplaçament a escala 1/500, signat per l’arquitecte municipal. 
5. Plànol topogràfic, a escala 1/500, signat per l’arquitecte municipal. 
6. Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, respecte la possibilitat 
d’inundabilitat del solar.  
7. Certificat relatiu a les condicions higiènico-sanitàries. 
8. Estudi geotècnic. 
9. Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la parcel·la. 
10.Fotografies del solar. 

 
DESÈ.- Es faculta a l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la 
signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa 
en el present acord. 
 
ONZÈ.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.  
 
DOTZÈ.- 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. 

 
ANNEX I 
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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  
 
 
 

22. Esmena d’error material de número de finca registral propietat de la Sra. 
XXX, en acords i documents municipals (exp. 1296/2014) 

 
Primer. Atès que el dia 6 de febrer de 2014, es va formalitzar  conveni urbanístic de 
planejament i execució sobre una finca delimitada dins del polígon d’actuació 
urbanística en sòl urbà no consolidat de la Plaça de la Vila,  subscrit entre l’Ajuntament 
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de Sant Fruitós de Bages i la Sra. XXX, el qual fou aprovat definitivament en data 29 
d’abril de 2014 (BOPB 28.5.14). 
 
Segon. Atès que el ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 10 de setembre 
de 2014, va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per la gestió 
urbanística integrada del polígon definit per la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit de la Plaça de la Vila, i va declarar que es donaven les 
circumstàncies previstes perquè el polígon d’actuació urbanística de la Plaça de la Vila 
s’executés pel sistema d’expropiació de mutu acord. L’esmentat acord va  esdevenir  
definitiu en data 7 de novembre de 2014. 
 
Tercer. Atès que en aquelles ocasions es va identificar erròniament la finca propietat 
de la Sra. XXX  afectada per l’actuació urbanística, fent-se constar que la finca 
registral inclosa dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística de la Plaça de la Vila 
delimitat per la Modificació puntual del PGOU era la finca registral número 1193 del 
Registre de la Propietat de Manresa-4 quan, en realitat, era la 323-N. 
 
Quart. La Junta de Govern Local en sessió de 18 d’abril de 2017 va aprovar el text de 
l’escriptura pública d’expropiació de finca de mutu acord a subscriure entre 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Sra. XXX, en la que ja va quedar esmenat 
aquest error. 
 
Cinquè. En data 26 de maig de 2017, es va procedir a la signatura de l’escriptura, la 
qual en el seu punt Sisè estableix la ratificació del conveni signat el 6 de febrer de 
2014, exceptuant la identificació de la finca registral afectada per l’expropiació, atès 
que l’esmentat conveni es va fer constar que era la finca 1193 del Registre de la 
Propietat núm.4 de Manresa,  quan en realitat la finca correcta afectada és la 323N. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament es va comprometre  en l’esmentada escriptura a deixar 
sense efecte tots els acords municipals que fessin referència a l’afectació de la finca 
1193. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer. Substituir les referències fetes a la finca registral 1193 del Registre de la 
Propietat núm. 4 de Manresa, per la finca registral 323N, tant al conveni signat el 6 de 
febrer de 2014 com a l’acord del Ple de 10 de setembre de 2014 –i tots els documents 
municipals emesos com a conseqüència d’aquests- en la part referent a la relació de 
béns i drets afectats en l’expropiació forçosa dels béns afectats per la gestió 
urbanística integrada del polígon definit per la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit de la Plaça de la Vila, de manera que la finca registral 1193 quedi 
fora de tota afectació.  
 
Segon. Notificar aquesta acord a la Sra.XXX. 
 
Tercer. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província, tauler d’anuncis i 
seu electrònica municipal. 
 
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 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: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
  
23. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació 

puntual del Reglament de la Llar d’Infants Les Oliveres (exp. 414/2017) 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2017, va acordar 
aprovar de forma inicial la modificació del Reglament de la Llar d’Infants “Les 
Oliveres”. En compliment del tràmit d’informació publica, l’expedient es va sotmetre a 
informació pública durant el període comprès entre el 25 d’abril i el 16 de juny 2017, 
ambdós inclosos mitjançat la inserció dels anuncis en els mitjans següents: Taulell 
d’anuncis  i a la seu electrònica(anuncis/edictes), el 25 d’abril de 2017; Diari El Punt 
Avui, data 28 d’abril 2017;Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.7361 de 3 
de maig de 2017; Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 5  de maig de 2017. 
Durant aquest termini d’informació pública (comptador des de l’ultima publicació, que 
va finalitzar, el dia 16 de juny), s’han presentat les reclamacions, al·legacions o 
suggeriment, següents: 
 

- María Queralt Pérez Fàbregas (AMPA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES). 
Registre E/002816-2017. Data i hora:13/06/2017 22:38:44. 

 
En data 28 de juny  de 2017, la Directora de la Llar d’infants emet l’informe en relació a 
les al·legacions que s’adjunta al present acord com a motivació, de conformitat amb 
l’article 88.6.de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú 
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D’acord amb el que disposen els articles 47.1 i 49 la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local ,  52.2 d) 114.1 i 178.1.c) del Decret legislatiu 
1/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i 64 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals,  procedeix la resolució de les 
al·legacions, i l’aprovació definitiva pel Ple. 
Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, dictamini 
favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la Corporació, els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar  les al·legacions formulades per María Queralt Pérez Fàbregas 
que actua como presidenta de l’AMPA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES, registre 
d’entrada E/001986-2017, d’acord amb l’informe  de la Directora de la Llar d’Infants. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament, la modificació del Reglament de la Llar d’Infants “Les 
Oliveres”, amb el text aprovat inicialment que consta diligenciat a l’expedient.  
 
Tercer. - Aprovar el Text refós de les Normes d’organització i funcionament de la Llar 
d’Infants municipal “Les Oliveres”, que incorpora les modificacions aprovades. 
 
(Reglament de la Llar d’Infants Les Oliveres. Aprovació i publicacions: Aprovat pel Ple 
en data 12 juny 2002 (BOP núm. 299 de 14/12/2002). Modificat per acords del Ple de 
10 de març de 2004 (BOP núm. 227 de 21/92204);  de 7 d’abril de 2009 (BOP núm. 
201 de 22/8/2009) i 12 de juliol de 2017 (BOP de..................)                      
 
En aquest cas es procedirà a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva, juntament 
amb el Text refós íntegre de les Normes d’organització i funcionament de la Llar 
d’Infants municipal “Les Oliveres”, en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i es trametrà anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el text. 
Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a 
l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
El text refós de les Normes d’organització i funcionament de la Llar d’Infants municipal 
“Les Oliveres”  no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el terminis establerts 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.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a la part al·legant . 
 
Quart.- Declarar que: 
 
- 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. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 
a dret.  

 
 
 
 
Documents annexos 

 
Informe  de la Directora de la llar d’ infants de data 28 de juny de 2017 en relació 
a les al·legacions presentades per l’AMPA Llar d’Infants Les Oliveres, contra 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació del Reglament de la Llar d’Infants 
Les Oliveres. 
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Text refós de les Normes d’organització i funcionament de la Llar d’Infants 
municipal “Les Oliveres”, que incorpora les modificacions aprovades 
definitivament  pel Ple en  data 12 de juliol de 2017 .        
 
 
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. 
 

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

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

 
2. 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. 

 
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. 
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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 
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: 
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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: 

- Els nadons que no tenen les 16 setmanes en els períodes d’incorporació, 
es podran incorporar en el moment que facin les 16 setmanes. 

- 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. 

 
Article 5: Calendari escolar. 

 
1. 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. 
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2. 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. 

 
3. El centre romandrà tancat per les vacances de Nadal i Setmana Santa que 

estableixi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

4. 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. 

 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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: 

 
a. El primer dia d’escola començaran només el curs els alumnes que ja 

venien a la Llar d’Infants el curs anterior. 
b. El segon dia s’hi incorporaran els alumnes de nova matrícula. 
c. Hi haurà la possibilitat, durant els primers 15 dies, de fer la sortida 

del matí a les 11 h. 
d. Els alumnes de nova matrícula no podran fer ús dels serveis 

complementaris fins passats els 15 dies d’adaptació o fins a la seva 
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total adaptació a l’aula, a criteri de la corresponent tutora.  
 

4. Fora de la jornada lectiva es duran a terme: 
 

a. Les reunions de pares i mares, en dies laborables. 
b. La Jornada de Portes Obertes, en dissabte un cop publicada la 

Resolució per la qual s’aproven les normes de preinscripció i 
matrícula. 

c. La Festa de l’Escola, en dissabte durant el mes de juny. 
 

5. 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. 

 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
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. 

 
5. REUNIONS AMB PARES I MARES: 

Es realitzaran, almenys, dues reunions anuals mestres/pares: 
 

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. 
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6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. 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. 
Totes les peces de roba aniran marcades amb nom i cognom. Es 
recomana que la roba dels nens/es sigui ampla i còmoda. 
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12. 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. 

 
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. 
 

2. El personal docent començarà el curs el dia 1 de setembre i el finalitzarà el 
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31 de juliol. 
 

3. Els dos serveis d’horari complementari els portaran a terme les mestres i 
educadores del centre. 

 
4. 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:  

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

b) Vacances d’estiu: de l’1 al 31 d’agost. 
c) 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.  

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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.  

 
8. 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. 

 
1. Drets i deures del personal laboral adscrit a la Llar d’Infants 

a. Vetllar pel compliment del NOFC de la Llar d’Infants. 
b. Dret a suggerir , innovar sobre tot allò que fa referència a la part 

pedagògica i d’organització que influeix en l’educació dels alumnes. 
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.  
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 
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el/la sol·licitant. 
d. Els que consten en les disposicions vigents. 

 
2. Drets i deures dels pares i mares. 

 
Drets dels pares i mares. 

 
a. Estar representats en els òrgans col·legiats del centre, tal i com es 

preveu en la legislació vigent. 
b. Ser atesos per qualsevol membre de la Llar d’Infants, sempre i 

quan hagin concertat  prèviament la visita. 
c. Col·laborar amb les mestres en qualsevol aspecte relacionat amb 

l’educació del seu fill/a. 
d. 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: 

 
a. Complir  les normes de l’escola . 
b. Fomentar en els seus fill/es actituds favorables envers la tasca 

educativa que es realitza a la Llar d’Infants “Les Oliveres”. 
c. Vetllar per la higiene i el vestir del seu fill/a. 
d. 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. 

e. Facilitar als seus fills/es els mitjans adients per a dur a terme les 
activitats indicades per les mestres. 

f. Satisfer els pagaments de la matrícula, les 11 mensualitats (de 
Setembre a Juliol) i del material que marca l’ordenança municipal. 

g. 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. 

h. 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. 

 
- Coordinar i organitzar el personal del centre. 
- Impulsar i coordinar l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre 

(PEC), la Programació General Anual (PGA) i la Memòria Anual. 
- Elaborar, conjuntament amb l’equip d’educadores, la línia pedagògica 
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i la programació general del curs a seguir durant l’any escolar. 
- Gestionar d’acord amb l’Ajuntament el pressupost assignat. 
- Supervisar l’elaboració i tramitació de tota la documentació 

administrativa generada per l’activitat de la Llar (dossiers informatius, 
matriculacions, memòries, projectes...). 

- Complir i fer complir la normativa vigent, les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre i la Planificació Anual. 

- Vetllar perquè les informacions del centre arribin a tots els pares. 
- Mantenir secret professional en relació a la informació i documentació 

confidencial de les famílies i personal del centre. 
- Supervisar, si és el cas, el funcionament del menjador en relació a 

l’organització, dietes o menús. 
- Substituir la Secretària en absència d’aquesta. 
- 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. 

 
- Exercir la secretaria dels òrgans i reunions de la Llar i aixecar les 

actes corresponents. 
- Tenir cura de la realització de les tasques administratives atenent la 

seva programació general i el calendari escolar. 
- Vetllar perquè es compleixi la normativa vigent. 
- Vetllar pel manteniment i conservació del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions de 
la Direcció. 

- Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 
- Recollir les propostes i coordinar l’adquisició de material i 

subministraments. 
- Confegir i mantenir actualitzat l’inventari del centre. 
- Rebre i enregistrar la correspondència. Estendre les certificacions i 

documentació oficial amb el vist-i-plau de la Directora. 
- Substituir la Directora en absència d’aquesta. 
- Assumir les funcions d’educadora compatibles amb el càrrec i en el 

temps de dedicació a l’aula. 
 

Article 14: Coordinadores. Funcions. 
 

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

- Realitzar les reunions de coordinació que fixi la Direcció per tal de 
planificar i revisar la tasca docent en els diferents nivells del centre. 

- Recollir les informacions de l’equip directiu i fer-les arribar als 
diferents nivells i viceversa. 

- Coordinar les activitats del nivell i les d’inter cicle. 
- 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. 

- Supervisar i informar a la Direcció del material escolar necessari que 
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cal adquirir per tal de poder realitzar les diferents activitats 
programades al llarg del curs. 

- Realitzar les tasques de suport a les aules assignades dins l’horari 
establert per la Direcció. 

- Substituir a la mestra en absència d’aquesta. 
- Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions 

col·lectives. 
 
Article 15: Educadores. Funcions. 

 
- Participar, junt amb la Direcció, en l’elaboració del Projecte Educatiu 

de Centre, la Programació General Anual (PGA) i la Memòria Anual. 
- Atendre i informar als familiars dels infants en relació al 

desenvolupament integral dels mateixos i les possible problemàtiques 
que es puguin presentar. 

- 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. 

- Atendre les necessitats físiques, fisiològiques i d’higiene dels infants, 
introduint els hàbits corresponents. 

- Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions 
col·lectives i entrevistes programades amb els pares. 

- Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors
culturals, desenvolupar actituds positives i desenvolupar la 
personalitat de cada infant. 

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

 
- Vetllar el procés d’ inscripció i matriculació i garantir la seva 

transparència. 
- Revisar la llista definitiva d’admesos i exclosos. 
- Posar en coneixement de l’administració l’existència, si s’escau, de 

documentació fraudulenta per part del sol·licitant. 
- Aplicar el barem corresponent. 
- Crear el sistema de desempat en el cas que es doni. 
- Promoure i divulgar la informació corresponent al període de 

matriculació. 
- 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. 

- Ratificar la programació d’aquelles activitats programades per 
l’associació de pares i mares de l’escola. 

- Conèixer la Programació General del centre que, amb caràcter anual, 
elabori l’equip de mestres. 

- Conèixer la Memòria Anual d’activitats del centre. 
- 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. 

- Establir les relacions de col·laboració amb altres centres i entitats 
amb finalitats culturals i educatives. 

- Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar i 
la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació. 

- Treballar pel funcionament general del centre i l’evolució del 
rendiment escolar . 

- Resoldre conflictes interns de convivència o incompliment de les 
normes establertes. 

- 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 
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altra majoria qualificada. 
La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa 
pel Director, amb antelació suficient, juntament amb la documentació 
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: 

 
- 2 bates (cada 2 cursos) 
- 3 samarretes de màniga llarga (cada 2 cursos) 
- 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. 
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Disposició final 
 

-  Les presents Normes El present Reglament i qualsevol modificació 
de les mateixes hauran d’ésser aprovades pel Ple de la Corporació 
d’acord amb la potestat organitzativa que reconeixen a l’Ajuntament 
els articles 236 230 i  237 231 del Text refós la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 
 
Sant Fruitós de Bages, xxxxxxxxxxx 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  
 
 
 

24. Aprovació de proposta de determinació de les festes locals per l’any 2018 
(exp. 990/2017) 

 
Primer. Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
sol·licita mitjançant escrit de data 21 de juny de 2017 (registre d’entrada 2017-E-RC-
3312 de 5 de juliol), acord del Ple de l’ajuntament per tal que, en virtut del que 
s’estableix a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol, s’adoptin els dos 
dies de festes locals per a l’any 2018. 
 
Segon. Vist l’ordre TSF/101/2017 de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381 de 31 
de maig de 2017, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l’any 2018. Aquesta ordre estableix que a més de les festes esmentades, es 
fixaran, mitjançant una Ordre d’aquest departament, dues festes locals retribuïdes i no 
recuperables a proposta dels ajuntaments. 
 
Tradicionalment les festes locals de Sant Fruitós de Bages són el dia 21 de gener 
(festivitat de Sant Fruitós) i el dilluns posterior al primer diumenge de juliol, dia que es 
celebra la festa major d’estiu. 
 
Tercer. Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al regidor de cultura i festes, que 
elevi al Ple municipal el següents  
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ACORDS: 
 
Primer. Proposar al Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de 
Catalunya, els dies que s’indiquen tot seguit com a festius locals, retribuïts i no 
recuperables al municipi de Sant Fruitós de Bages per l’any 2018: 
 

- Dilluns, 22 de gener de 2018 
- Dilluns, 2 de juliol de 2018 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de treball, afers socials i famílies de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació i donar-hi publicitat als mitjans 
habituals (tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament) per al coneixement i 
informació dels agents industrials i socials del municipi. 

 
Tercer.  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. 

 
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   
 
En data 7 de juliol de 2017 consta la presentació per via telemàtica (registre E/003271-
2017) per part de la sra. Àdria Mazcuñan Claret, com portaveu del grup municipal 
ERC-AM de pregunta per formular al Ple. L’alcalde determina la resposta de la 
pregunta en aquesta sessió tot i no estar inclosa en l’ordre del dia a l’haver-se 
presentat amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria. 
 

25. 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) 

 
Hem pogut constatar que recentment el col·lector de salmorres que prové de les mines 
de potassa de Sallent i Balsareny ha vessat de nou, fa unes quantes setmanes, en dos 
punts propers a Sant Benet de Bages.  
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Concretament, a tocar del camí asfaltat de va d’aquest monestir fins a Torroella de 
Baix.  
 
Com a conseqüència d’aquest dos vessaments, s’han produït sengles mortaldats de 
vegetació.  
 
Per desgràcia, de vessaments com els esmentats n’hi ha hagut bastants al llarg dels 
anys al terme de Sant Fruitós. 
 
El col·lector de salmorres, una infraestructura que està sota la responsabilitat de la 
Unió Temporal d’Empreses (U.T.E) Col·lector de Salmorres (Agbar + ACSA) i 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
ERC-Sant Fruitós de Bages demana a l’equip de govern municipal les següents 
preguntes:  
 
Per tot això referit, el GM ERC Sant Fruitós formula al ple la següent pregunta: 
 

 Té previst l’equip de govern local obrir expedients contra la TUE Col·lector de 
Salmorres i contra l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de reclamar la 
reparació del dany consistent en la descontaminació del sòl, la replantació dels 
arbres de ribera i el manteniment de la plantació fins que els arbres plantats es 
puguin considerar arrelats? 

 

 En cas afirmatiu, ja s’ha fet o quan es té previst fer-ho? 
 

 En cas negatiu, quins mecanismes o accions tenen previst emprar davant 
d’aquests vessaments reiterats? 
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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 22:41 hores del dia esmentat a l’encapçalament.  
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
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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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