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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 21 de setembre de 2017, que es publica conjuntament 
amb el registre sonor, és el seguent :  
 
 
ACTA NÚM. 10/2017 ( 1213.03.010 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
21 DE SETEMBRE DE 2017 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Xavier Racero Esquius (GfP) 
Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP ) 
Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Narcís Lupón Sala ( CIU ) 
Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 
David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Tomás Casero García ( PSC ) 
Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 

 
SR. SECRETARI: 
Santiago González Castellanos, vicesecretari 
 
INTERVENTORA:  
Maria Mercè Marmi Espelt 
 

Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les 18:05 
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 i els sobrevinguts 
que s’ha acordat tractar a la 
sessió.  
 
La interventora s’incorpora a la 
sessió a les 18:25 hores.  
 
El regidor Vicenç Llorens 
Concustell s’incorpora a la sessió 
durant el debat de la moció 
sobrevinguda presentada pel grup 
municipal PSC, a les 20:25 hores.  
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACI
Ó TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió 
anterior (12 de juliol de 2017) 

903/2017 5 00:00:40 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

26/2017 5 00:00.55 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 4 i 17 de juliol 
(ordinàries) i 27 i 31 de juliol 
(extraordinàries i urgents) de 
2017 

929/2017 
1003/2017 
1045/2017 
1090/2017 

30 00:38:01 

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

1047/2017 30 01:27:23 

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

1112/2017 32 01:29:18 

6. Informació de les regidories  -  01:30:02 

MOCIONS I PROPOSTES    

7. Moció de tots els grups 
municipals a Sant Fruitós de 
Bages, de rebuig als atemptats 
terroristes de Barcelona i 
Cambrils i de reconeixement a la 
tasca realitzada pels cossos 
policials i d’emergències 

1140/2017 33 01:52:11 

8. Moció que presenta el grup 
municipal PSC sobre la retirada 
de les plaques i llegendes als 
edificis de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós 

1155/2017 33 01:55:31 
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Moció sobrevinguda presentada pel 
grup municipal PSC (S1): Moció de 
suport als alcaldes i alcaldesses que 
estan rebent pressions i amenaces per 
complir la legalitat davant la 
convocatòria de l’1 d’octubre 

1214/2017 5 02:06:40 

Manifest dels grups municipals de 
rebuig a l’estat de setge (S2) 

1244/2017 38 02:42:44 

9. Donar compte del Manifest 
signat per l’Alcaldia  

- 39 02:59:09 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS  

   

10. Modificació de l’Ordenança 
Fiscal Núm. 15 reguladora de la 
taxa per la instal·lació de 
portades, aparadors i vitrines i 
per la instal·lació d’anuncis que 
ocupen el domini públic local  

792/52017 40 3:16:14 

11. Modificació per ampliació de la 
delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona en 
matèria de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic i reserva 
de facultats  

894/2017 47 03:27:06 

12. Aprovar el compte general de 
l’exercici 2016  

1007/2017 54 03:28:57 

13. Modificació del pressupost 
municipal núm. 23/2017, en la 
modalitat de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit  

1166/2017 55 03:29:56 

14. Modificació del pressupost 
municipal núm. 24/2017, en la 
modalitat de crèdit extraordinari 

1177/2017 59 03:33:01 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

15. Inici d'expedient per a 
l'elaboració de l'Ordenança 
municipal sobre el manteniment 
de parcel.les no edificades en 
condicions de seguretat, 
salubritat i estètica per a la 
prevenció d'incendis: creació de 
la comissió d'estudi. 

1133/2017 61 03:34:45 
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16. Aprovació inicial de la relació de 
béns i drets afectats respecte a 
l’expedient d’expropiació forçosa 
dels terrenys afectats pel Projecte 
per la protecció contra la caiguda 
de roques del camí de Sant Benet 

1167/2017 63 03:46:15 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
No hi ha 

assumptes 
- - 

PRECS I PREGUNTES  No hi ha 
assumptes 

- - 

 
 
 
 
 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  

 

 

 
Pàgina 5 de 94 

 
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 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (12 de juliol de 2017) (exp. 

903/2017) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
  

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

 
 

2017-0790 26/06/2017 908/2017 

Nomenament interí com agent de la policia 
local durant el període que es desenvolupi 
el procés de provisió d’un lloc de treball 
d’un agent per mobilitat horitzontal  

2017-0791 26/06/2017 644/2017 
Atorgament de llicència d'obres  per la 
construcció d'una piscina 

2017-0792 26/06/2017 392/2017 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació   

2017-0793 26/06/2017 601/2015 

Aprovació de la factura 17 033, 
corresponent als honoraris meritats en el 
marc del contracte menor de serveis per la 
redacció de diverses figures de planejament 
i gestió urbanística per desenvolupar tres 
polígons d’actuació previstos al planejament 
corresponent a: Lliurament del Projecte de 
Reparcel·lació de la UA15-A 

2017-0794 26/06/2017 880/2017 
Autorització per la celebració del 
Corretasques 2017, dins els actes de la 
Festa major d’estiu. 

2017-0795 26/06/2017 1473/2016 
Sol·licitud d’accés per a la consulta i 
obtenció de còpies de l’expedient d’obres 
dels immoble situat a XXXX 
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2017-0796 26/06/2017 871/2017 
Nomenament d’una funcionària interina en 
substitució de personal de la biblioteca 
durant el període de vacances d’estiu 

2017-0797 26/06/2017 744/2017 

Acceptació de la renúncia i resolució del 
contracte menor, adjudicat a Perarnau 
Arquitectura i Urbanisme, SLPU, pel servei 
per la direcció de les obres Plaça de la Vila; 
i nova adjudicació del contracte.  

2017-0798 26/06/2017 1684/2016 
Redefinició de programa temporal 
(arquitecte tècnic) 

2017-0799 26/06/2017 340/2017 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor 
de l’alcalde, des del 4 de maig al 19 de juny 
(ambdós inclosos) del 2017, i del tresorer 
municipal durant el mateix període, així com 
el reconeixement de les obligacions 
resultants 

2017-0800 26/06/2017 931/2017 
Aprovació d’un conveni de  pràctiques a la 
llar d'infants municipal amb una alumna de 
l'Institut Gerbert d'Aurillac  

2017-0801 26/06/2017 932/2017 
Aprovació d’un conveni de  pràctiques a la 
llar d'infants municipal amb una alumna de 
l'Institut Gerbert d'Aurillac 

2017-0802 26/06/2017 834/2017 
Incoació d’expedient sancionador en 
matèria de tinença d'animals  

2017-0803 26/06/2017 1498/2016 

Aprovació del conveni de col·laboració 
entre l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  

2017-0804 28/06/2017 936/2017 
Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
relació O/2017/100  

2017-08051 28/06/2017 934/2017 

Concessió de llicències per a l'ocupació 
temporal del domini públic, per atraccions 
de fira i venda aliments per la Festa Major 
2017  

2017-0806 28/06/2017 948/2017 
Adjudicació d’arma que ha estat 
reassignada al servei a agent de la Policia 
Local  

2017-0807 29/06/2017 893/2017 
Aprovació de la despesa de la nòmina i de 
la paga extra corresponent al mes de Juny 
de 2017  

 

                                                        

1
 Aquest decret ha estat corregit pel decret núm. 2017-0855, de 6.7.17 
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2017-0808 29/06/2017 909/2017 
Sol.licitud d’exempció de la quota mensual 
de la llar d'infants Les Oliveres, curs 2016-
2017  

2017-0809 29/06/2017 929/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 4 de juliol de 
2017  

2017-0810 29/06/2017 370/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a canvi 
d’ús de nau industrial a centre de culte  

2017-0811 30/06/2017 373/2014 

Convocatòria de la Comissió delegada de la 
Comissió Paritària de Seguiment de 
l’Aeròdrom de Sant Fruitós de Bages pel dia 
13 de juliol de 2017 

2017-0812 30/06/2017 934/2017 
Atorgament de llicència per ocupació del 
domini públic amb una atracció amb motiu 
de la festa major d'estiu  

2017-0813 30/06/2017 942/2017 
Autorització i ordenació del pagament de la 
renovació del domini benetgames.cat  

2017-0814 30/06/2017 832/2017 
Incoació d’expedient sancionador en 
matèria de tinença d'animals  

2017-0815 30/06/2017 29/2017 

Aprovació del Pla de seguretat i salut de les 
obres contingudes en la Separata fase 1 del 
Projecte d’Urbanització de l’àmbit de sòl 
urbà no urbanitzat de La Serreta i Separata 
fase 2 del Projecte d’Urbanització de la 
Unitat d’actuació 16a La Serreta.  

2017-0816 30/06/2017 905/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 6 de juliol de 2017  

2017-0817 30/06/2017 904/2017 
Convocatòria de la Comissió informativa de 
Promoció del Territori de 6 de juliol de 2017  

2017-0818 30/06/2017 906/2017 
Convocatòria de la Junta de Portaveus pel 
dia 6 de juliol de 2017  

2017-08192 30/06/2017 965/2017 
Convocatòria de la Junta de Portaveus pel 
dia 6 de juliol de 2017  

2017-0820 30/06/2017 914/2017 
Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de trànsit, segons les remeses de la 
Diputació de Barcelona  

 

 

                                                        

2
 Aquest decret conté el signatari erroni al preu de signatures (el vicesecretari enlloc del secretari, que 

és qui efectivament ha signat el decret). 
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2017-0821 30/06/2017 853/2016 

Sol.licitud d’ampliació horària, els dies 30 
de juny i 1 de juliol de 2017, del tancament 
fins les 00.00 h de l’activitat de venda i 
degustació de vins i caves i de la terrassa 
per a degustació al carrer Nou 11 i 8, 
respectivament  

2017-0822 30/06/2017 970/2017 
Autorització per a l’ús del camp de futbol 
municipal  

2017-0823 30/06/2017 708/2017 

Concessió de l’ampliació del termini atorgat 
per formular la preceptiva Declaració 
responsable d’obertura del local associatiu 
de la Penya Barcelonista de Sant Fruitós de 
Bages.  

2017-0824 30/06/2017 1498/2016 
Nomenament dels membres de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Sant 
Fruitós de Bages  

2017-08253 30/06/2017 373/2014 
Convocatòria de la Comissió Paritària de 
l’Aeròdrom pel dia 13 de juliol de 2017  

2017-0826 30/06/2017 491/2017 
Incoació d’expedient sancionador per 
infracció de la normativa de residus, a 
l'empresa TecnoConverting Enginyeria SL  

2017-0827 30/06/2017 1927/2014 Declaració de caducitat de llicència d'obres  

2017-0828 30/06/2017 614/2017 

Correcció d’error en el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir 
la licitació del contracte per la prestació del 
servei de disseny, organització, 
comunicació i producció executiva de 
l’esdeveniment BENET GAMES. 

2017-0829 30/06/2017 835/2017 

Aprovació de la llista provisional 
d’admesos/es i exclosos/es, composició del 
tribunal i data de les proves del procés 
selectiu per a la cobertura mitjançant 
oposició lliure, per nomenament interí per 
programa d’un administratiu/va i creació de 
borsa de treball  

2017-0830 30/06/2017 443/2017 
Afectació com a recinte d’obres de la planta 
segona de l’Ajuntament i reubicació dels 
serveis.  

 

                                                        

3 Per a fer constar que el Decret núm. 2017-0825, de 30.6.17, s’anul.la, per 
haver estat enviat dos cops al llibre de decrets, amb el mateix contingut. El 
decret que ha estat finament notificat és el núm. 2017-0844, de 6.7.17.  
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2017-08314 30/06/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració BAR LA NATURA durant la 
temporada alta 2017  

2017-0832 30/06/2017 266/2017 
Notificació del Decret núm. 2017/0256 a 
l’interessat i trasllat de la documentació dels 
expedients 266/2017 i 319/2016  

2017-0833 30/06/2017 1720/2016 
Superació del període de pràctiques d’una 
funcionària interina 

2017-0834 05/07/2017 11/2017 
Aprovació de la pròrroga per la comissió de 
serveis d’un agent de policia local a 
l’Ajuntament de Rubí  

2017-0835 05/07/2017 89/2017 
Pròrroga de la comissió de serveis d’un 
agent de la Policia Local a l'Ajuntament de 
Roda de Berà  

2017-0836 05/07/2017 1732/2016 
Finalització de la comissió de serveis d’un 
funcionari  

2017-0837 05/07/2017 962/2017 
Declarar en serveis en altres 
administracions a un  funcionari (tècnic mig 
de gestió econòmica-tresorer) 

2017-0838 06/07/2017 1636/2016 
Finalització de nomenament interí per 
finalització de programa temporal 
(enginyera tècnica) 

2017-0839 06/07/2017 946/2017 
Proposta d’extinció de la relació laboral i 
termini audiència a una treballadora  

2017-0840 06/07/2017 966/2017 
Queixes veïnals per maniobres 
acrobàtiques de les aeronaus de l’activitat 
desenvolupada a l’aeròdrom.  

2017-0841 06/07/2017 1059/2016 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia de modificació no substancial de 
l’activitat d’oficina i magatzem de materials 
per instal·lacions elèctriques, d’aigua i 
calefacció presentada per S. Gol, SL.  

2017-0842 06/07/2017 905/2015 
Interposició de recurs de cassació respecte 
a sentència d'apel·lació dictada en recurs 
d'apel·lació 854/2016  

2017-0843 06/07/2017 826/2017 
Modificació primera de la instrucció relativa 
a circulació de vehicles pesants a Pineda 
de Bages  

2017-0844 06/07/2017 373/2014 
Convocatòria de la Comissió Paritària 
Aeròdrom pel dia 13 juliol 2017  

 

                                                        

4
 Aquest decret s’anul.la, per estar adreçat a l’interessat erroni. 
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2017-0845 06/07/2017 975/2017 
Auxili als serveis administratius per part de 
la Policia Local durant el període de 
vacances de l’agutzil 

2017-0846 06/07/2017 505/2017 

Desestimar les al.legacions sobre la 
impugnació de la llista d’admesos i exclosos 
de la convocatòria del procés selectiu, 
mitjançant concurs oposició lliure d’una 
plaça d’agent de la Policia Local 

2017-0847 06/07/2017 282/2017 

Correcció d’errades materials existents als 
Decrets núm. 773, 787 i 788/2017, sobre 
ocupacions de la via pública per la 
instal·lació de terrasses de bars  

2017-0848 06/07/2017 1090/2014 
Funcions a desenvolupar per un/a agent de 
la Policia Local segons informe emès pel 
Servei de Prevenció de data 4.7.17  

2017-0849 06/07/2017 920/2015 
Modificació de la data de finalització de la 
comissió de serveis d’un agent de la Policia 
Local  

2017-0850 06/07/2017 1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l'assistència als membres de la Corporació i 
l'assignació mensual als grups municipals 
(JUNY 2017)  

2017-0851 06/07/2017 442/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
enderroc de cos auxiliar en habitatge 
unifamiliar aïllat   

2017-0852 06/07/2017 1198/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en el Projecte 
constructiu d’una passarel·la sobre la C-
16c, al Pk. 1+250, entre els carrers Moixeró 
i Aneto, terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages.  

2017-0853 06/07/2017 1719/2016 
Aprovació del padró d’usuaris del servei de 
teleassistència, corresponent al mes de 
juliol de 2017 

2017-0854 06/07/2017 181/2017 
Aprovar el padró d’usuaris del servei 
d'atenció domiciliària corresponent al mes 
de juny 2017 

2017-0855 06/07/2017 934/2017 

Correcció de errors existents al Decret 
número 805 de data 28-06-17 que autoritza 
l’ocupació del domini públic amb parades i 
atraccions .  

2017-0856 07/07/2017 903/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària del ple 
municipal pel dia 12 de juliol de 2017  

2017-0857 07/07/2017 958/2017 
Nomenament interí per programa temporal 
com a enginyera tècnica.  
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2017-0858 07/07/2017 974/2017 
Nomenament interí d’un/a agent de la 
policia local durant el període de vacances 
d'estiu  

2017-08595 07/07/2017 912/2017 

Incoació d’expedient de protecció de la 
legalitat en matèria d’activitats a l’empres 
SANCHEZ SIMON INOX, SL, per exercir 
una activitat d’emmagatzematge al carrer 
Coll, 32-34, naus 13-14 del Polígon 
Industrial Santa Anna, d’aquest municipi.  

2017-08606 07/07/2017 824/2017 

Suspensió dels efectes legitimadors de la 
comunicació prèvia ambiental per la 
modificació de l’activitat existents 
d’explotació ramadera presentada per Clot 
del Graner, SCP  

2017-0861 07/07/2017 1314/2016 
Convocatòria de la Comissió del Butlletí 
d'informació municipal pel dia 18 de juliol de 
2017 

2017-0862 10/07/2017 1166/2016 
Aprovar el padró d’usuaris  i subjectes 
passius del servei de llar d’infants 
corresponent al mes de juliol de 2017   

2017-0863 11/07/2017 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 (PI Sta. Anna)  

2017-0864 11/07/2017 913/2017 
Atorgament de llicència d'obres per a 
reforma de cuina i bany  

2017-08657 12/07/2017 1007/2017 

Convocatòria de la Comissió Informativa de 
Presidència i Serveis Centrals en funcions 
de Comissió especial de Comptes per 
elaborar el dictamen sobre el compte 
general de l’exercici 2016  

2017-0866 12/07/2017 976/2017 Autorització de compactació de  jornada 

2017-0867 12/07/2017 1007/2017 
Convocatòria de la Comissió especial de 
Comptes pel dia 17 de juliol de 2017 

2017-0868 12/07/2017 977/2017 
Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de trànsit (remeses Diputació)  

2017-0869 12/07/2017 373/2017 
Aprovació de la concertació d’operacions de 
préstec a llarg termini  

2017-0870 13/07/2017 849/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
substituir coberta del gimnàs i millora 
d’escala d’accés   

 

                                                        

5
 Aquest decret ha estat corregit pel decret núm. 2017-0890, de 17.7.17 

6
 Aquest decret ha estat corregit pel decret núm.  2017-0883, de 13.7.17 

7
 Aquest decret és nul, per haver-se rebutjat pel Vicesecretari un cop ja iniciat el circuit de signatures. 
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2017-0871 13/07/2017 1189/2016 
Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
de construcció i actuacions de millora de 
diferents parcs infantils.  

2017-0872 13/07/2017 884/2015 
Substitució de l'alcalde per absència durant 
el mes d'agost (2017)  

2017-0873 13/07/2017 1683/2016 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte de servei de 
manteniment de l’enllumenat públic i 
semàfors  

2017-0874 13/07/2017 505/2017 
Aprovació definitiva de la llista definitiva 
d'admesos/es i exclosos/es del procés 
agent de la policia local  

2017-0875 13/07/2017 516/2016 
Atorgament de pròrroga de llicència d’obres 
per escomesa d’aigua, regates llum, 
arrebossar garatge i fer lavabo  

2017-0876 13/07/2017 752/2017 
Continuïtat del nomenament interí d’un/a 
agent de la policia local per pròrroga de la 
comissió de serveis del titular  

2017-0877 13/07/2017 1003/2017 
Convocatòria de sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de dia 17 de juliol de 
2017  

2017-0878 13/07/2017 808/2017 
Atorgament de llicència de legalització 
d’obres de distribució i acabats interiors 
d’un habitatge en edifici plurifamiliar  

2017-0879 13/07/2017 1016/2017 
Autorització per a l’ús del camp de futbol 
municipal 

2017-0880 13/07/2017 993/2017 

Ordre d’execució adreçada als propietaris 
de diverses finques del Terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages per raó de manca de 
conservació (XXXX)  

2017-0881 13/07/2017 501/2017 

Registre d’usuaris del servei de recàrrega 
de vehicles elèctrics i l’atorgament de la 
targeta per utilitzar el punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics, targeta núm. 5  

2017-0882 13/07/2017 736/2017 
Continuïtat del nomenament de l'agent de 
Policia Local per pròrroga de la comissió de 
serveis del titular  

2017-0883 13/07/2017 824/2017 

Correcció d’errades materials existents al 
Decret d’Alcadia núm. 860 de 7 de juliol, 
suspensió dels efectes legitimadors de la 
comunicació prèvia ambiental per la 
modificació de l’activitat existents, 
presentada per Clot del Graner, SCP.  
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2017-0884 13/07/2017 891/2017 

Aprovació del Pla de seguretat i salut dels 
treballs de subministrament per a les 
instal·lacions d’enllumenat públic d’acord 
amb la “Memòria valorada per a la 
instal·lació de columnes i legalització de les 
instal·lacions d’enllumenat del polígon 
industrial de Santa Anna”  

2017-0885 13/07/2017 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  

2017-0886 14/07/2017 1531/2016 
Pagament de prestacions econòmiques 
vinculades a la Residència La Onada, mes 
de juny 2017  

2017-0887 14/07/2017 1028/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 1028/2017 
de RELACIÓ DE FACTURES, número de 
relació O/2017/112  

2017-08888 14/07/2017 973/2017 

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

2017-0889 17/07/2017 1158/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1; la 
factura número 12043 corresponent de les 
obres contingudes en el document tècnic 
anomenat “Reordenació dels carrers Jacint 
Verdaguer i Rius i Taulet  

2017-0890 17/07/2017 912/2017 

Correcció d’errades materials existents al 
Decret d’Alcaldia núm. 859 de 7 de juliol, 
sobre incoació d’expedient de protecció de 
la legalitat en matèria d’activitats a 
l’empresa SANCHEZ SIMON INOX, SL.  

2017-0891 17/07/2017 191/2015 

Devolució de garantia definitiva dipositada 
pel contracte de serveis per la direcció de 
les obres, direcció d’execució i coordinació 
de seguretat i salut de les obres d’ampliació 
de la residència d’avis i centre de dia El 
Lledoner.  

 

 

 

                                                        

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

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=0mkbeO1JfJ5-t26bs7n14w


 

 

  

 

 

 
Pàgina 14 de 94 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

2017-0892 17/07/2017 6622.07.002/11 

Considerar complert el requeriment de 
restauració de realitat física alterada i 
declarar el sobreseïment del 
procediment (Restauració de la realitat 
física alterada en sòl no urbanitzable, 
parcel·la 71 del polígon 10)  

2017-0893 17/07/2017 265/2017 

Resolució de les al·legacions 
presentades al Decret de l’Alcalde 
número 2017-0301 de 16 de març, 
denominat “Incoació d’expedient núm. 
265/2017, amb incorporació de la 
documentació de l’expedient 319/2016, i 
presa de mesures cautelars” 

2017-0894 17/07/2017 1207/2016 
Acceptació de cessió de vials en 
expedient de llicència de parcel·lació 

2017-0895 17/07/2017 556/2017 

Aprovació de la factura núm. 38 i única 
corresponent als treballs de la direcció 
facultativa de les obres d’emergència de 
sanejament de talussos amb risc de 
despreniment imminent al camí de Sant 
Benet. 

2017-08969 17/07/2017 262/2017 
Reserva d’aparcament permanent per a 
persones amb mobilitat reduïda d'ús 
genèric.  

2017-0897 17/07/2017 985/2017 

Atorgament de pròrroga de llicència 
d’obres per obertura, reposició i 
tancament de rasa per l’estesa de línia 
subterrània de Baixa Tensió a 400 V per 
a nou subministrament   

2017-0898 17/07/2017 720/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
construcció d'envà pluvial 

2017-0899 17/07/2017 719/2017 
Atorgament de llicència d’obres per 
substitució de canalera de PVC   

2017-0900 17/07/2017 718/2017 

Atorgament de llicència d’obres per a 
construcció d’estructura metàl·lica per la 
instal·lació d’un ascensor; substitució de 
fusteries exteriors; aïllament de coberta, 
façana coberta i mitgeres  

2017-0901 17/07/2017 762/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reparació de degoters a teulada  

2017-0902 17/07/2017 724/2017 
Atorgament de llicència d'obres per a 
substitució de tanca, pavimentació de 
porxo i col·locació de para-sol de bruc  

                                                        

9
 En aquest decret s’ha fet constar els signataris erronis al peu de signatura, essent el Secretari i no el 

Vicesecretari qui va signar el decret 
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2017-0903 18/07/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 17076, 
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  

2017-0904 18/07/2017 402/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 
i la seva factura, corresponent a les 
obres per la realització d’un despatx a la 
planta primera de l’edifici de l’Ajuntament 

2017-0905 18/07/2017 975/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 
i la seva factura, corresponent a les 
obres d’emergència pels treballs 
compresos en la memòria anomenada 
“Projecte d’enderroc parcial del volum 
nord-oest i actuacions a realitzar en 
l’edifici anomenat “Can Xamal”. (exp. 
975/2016) 

2017-0906 18/07/2017 639/2016 

Acceptació dels ajuts individuals 
corresponents al 50% del servei de 
menjador curs 2016-2017 – 3r. Termini 
per justificació. Aprovar la despesa i 
ordenació de pagament. 

2017-0907 18/07/2017 378/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(construcció de piscina) 

2017-0908 18/07/2017 812/2017 
Atorgament de llicència d'obres 
(reparació de sòcol de façana) 

2017-0909 18/07/2017 721/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(construcció de dos habitatges 
unifamiliars en filera) 

2017-0910 18/07/2017 737/2016 

Concessió de l’ampliació del termini 
atorgat per aportar documentació de 
l’activitat de taller de manteniment i 
reparació de vehicles, emplaçada al c. 
Rasos de Peguera, 68-72 de la que és 
titular Sanmartí Serveis d’Automoció, SL.  

2017-0911 18/07/2017 1041/2017 
Execució d’obres provisionals en l’àmbit 
del sector Est.  

2017-0912 18/07/2017 1044/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient 
núm.1044/2017 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació 
O/2017/115  
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2017-0913 19/07/2017 286/2016 

Devolució de la garantia provisional per 
la contractació per la licitació única per la 
selecció d’un únic concessionari per 
diversos títols vinculats a les 
competències municipals en matèria de 
serveis funeraris.  

2017-0914 20/07/2017 443/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contracte per l’execució de les obres 
contingudes en el document tècnic 
anomenat “Reforma instal·lació de 
climatització de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages”, (fase 1 modificada).  

2017-0915 20/07/2017 949/2017 
Atorgament de llicència d’obres (canvi de 
banyera per dutxa) 

2017-0916 20/07/2017 937/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(escomesa de gas natural d’1,1 m per a 
nous abonats) 

2017-0917 20/07/2017 899/2017 
Prendre coneixement de comunicació 
prèvia d’obres per canviar rajoles de 
teulada 

2017-0918 20/07/2017 811/2017 
Atorgament de llicència d’obres (reforma 
de cuina i bany) 

2017-0919 20/07/2017 763/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(substitució de porta de garatge) 

2017-0920 20/07/2017 1645/2016 
Desistiment de sol·licitud de llicència 
d’obres (instal.lació d’envà pluvial)  

2017-0921 20/07/2017 568/2017 

Aprovació de la llista d’admesos/es i 
exclosos/es, composició de la comissió 
de valoració i data de la prova del procés 
per la provisió d’una plaça d’agent de 
policia mitjançant concurs de mobilitat 
horitzontal  

2017-0922 20/07/2017 1030/2017 Reconeixement d’un trienni   

2017-0923 20/07/2017 1036/2017 Reconeixement d’un trienni   

2017-0924 20/07/2017 1034/2017 Reconeixement d’un trienni   

2017-0925 20/07/2017 1033/2017 Reconeixement d’un trienni   

2017-0926 20/07/2017 1031/2017 Reconeixement d’un trienni   

2017-0927 20/07/2017 1032/2017 Reconeixement d’un trienni   

2017-0928 20/07/2017 1035/2017 Reconeixement d’un trienni   

2017-0929 21/07/2017 1040/2017 
Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de trànsit  

2017-0930 24/07/2017 1027/2017 
Prendre coneixement de comunicació 
prèvia d’obres (millora de l’accessibilitat 
a local)  
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2017-0931 24/07/2017 859/2017 
Prendre coneixement de comunicació 
prèvia d’obres (canviar enrajolat de 
piscina)  

2017-0932 24/07/2017 862/2017 
Atorgament de llicència d’obres (canviar 
enrajolat de cuina i bany)  

2017-0933 24/07/2017 933/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(escomesa)  

2017-0934 24/07/2017 1020/2017 

Prendre coneixement de comunicació 
prèvia d’obres (connexió a xarxa 
d’abastament de la instal.lació de 
prevenció contra incendis)  

2017-0935 24/07/2017 1021/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(reparació de rampa d’accés)  

2017-0936 24/07/2017 1037/2017 
Aprovació de la despesa de la nòmina, 
corresponent mes de Juliol de 2017.  

2017-0937 24/07/2017 340/2017 

Aprovació dels comptes justificatius de 
les bestretes de caixa fixa, constituïda a 
favor de l’alcalde, des del 20 de juny al 
17 de juliol (ambdós inclosos) del 2017, i 
del tresorer municipal durant el mateix 
període  

2017-0938 26/07/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració KLAM RESTAURACIO 
S.L. , durant la temporada alta 2017 

2017-0939 26/07/2017 673/2015 Renúncia voluntària com a administrativa  

2017-0940 26/07/2017 1022/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(adequació de local comercial)  

2017-0941 26/07/2017 1023/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(anivellament de terra de formigó)  

2017-0942 26/07/2017 901/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contracte per l’execució de les obres 
compreses dins la documentació tècnica 
anomenada “Millores de pavimentació 
del pati de l’Escola Monsenyor Gibert. 

2017-0943 26/07/2017 1045/2017 
Convocatòria de sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel 
27 de juliol de 2017  

2017-0944 26/07/2017 1198/2016 

Acta de comprovació de replanteig d’inici 
de les obres contingudes en el Projecte 
constructiu d’una passarel·la sobre la C-
16c, al Pk. 1+250, entre els carrers 
Moixeró i Aneto, terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages  

2017-0945 26/07/2017 1062/2017 
Nomenament interí per programa d’una 
administrativa per a l’àrea de Serveis 
Econòmics.  

2017-0946 26/07/2017 628/2017 Renúncia voluntària d’un administratiu  
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Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

2017-0947 26/07/2017 760/2017 

Adjudicació del contracte dels treballs 
continguts en la memòria valorada 
anomenada “Reforma de les 
instal·lacions d’enllumenat de la pista del 
pavelló d’esports i del camp de futbol 7 
municipals” 

2017-0948 26/07/2017 946/2017 
Extinció de la relació laboral amb una 
auxiliar administrativa  

2017-0949 26/07/2017 223/2016 

Donació del fons patrimonial del 
Col·lectiu de Recerca Històrica a 
l'Ajuntament per ser incorporat al museu 
municipal  

2017-0950 26/07/2017 1039/2017 
Aprovació d’ajornament de la liquidació 
tributària núm. 2017/0000001420, de 
llicència d'obres (EXP. 203/2017)  

2017-0951 26/07/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració GRANJA FORN PA 
ELISABETH durant temporada alta 2017 

2017-0952 26/07/2017 282/2017 

Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració TERRASSA LA CUINA 
DEL BOSQUET durant temporada alta 
2017  

2017-0953 27/07/2017 519/2017 
Expedient sancionador per infracció de 
l’Ordenança Municipal de Tinença 
d’Animals  

2017-0954 27/07/2017 590/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
de transmissió dels efectes d’una 
comunicació prèvia d’activitat recreativa 
de bar  

2017-0955 27/07/2017 547/2017 
Prendre coneixement de la declaració 
responsable d’obertura de l’activitat de 
serveis immobiliaris a la Ctra. de Vic, 29.  

2017-0956 27/07/2017 677/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
de transmissió dels efectes d’una 
comunicació prèvia ambiental municipal 
de l’activitat de fabricació i reparació de 
maquinària industrial d’automoció  

2017-0957 27/07/2017 1017/2017 
Aprovadió del Conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i l'entitat FEMAREC, SCCL  

2017-0958 27/07/2017 223/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental municipal de l’activitat 
de taller de planxisteria industrial al 
carrer Puigmal, 158 del polígon industrial 
Sant Isidre.  
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2017-0959 27/07/2017 502/2016 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental municipal de l’activitat 
de consultori mèdic odontològic a la 
Ctra. de Vic, 121 baixos.  

2017-0960 27/07/2017 678/2017 
Prendre coneixement de la declaració 
responsable d’obertura de l’activitat de 
estudi de fotografia a la Ctra. de Vic, 39.  

2017-0961 27/07/2017 957/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(reparació de façana)  

2017-0962 27/07/2017 991/2017 
Atorgament de llicència d’obres 
(reparació de tanca de piscina de zona 
esportiva)  

2017-0963 27/07/2017 972/2017 
Atorgament de llicència d'obres 
(impermeabilització de teulada)  

2017-0964 28/07/2017 225/2017 
Ordre d’execució subsidiària adreçada a 
la propietat de l’immoble ubicat a 
l’avinguda de Les Brucardes, 31-33  

2017-0965 28/07/2017 225/2017 
Ordre d’execució subsidiària adreçada a 
la propietat de l’immoble ubicat a XXXX  

2017-0966 28/07/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració CAFETERIA DELICIOUS  
durant temporada alta 2017 

2017-0967 28/07/2017 1651/2015 
Prendre coneixement de l’acta de 
verificació favorable de data 7/03/2017, 
de l’empresa Frigorífics Ferrer, SA  

2017-0968 28/07/2017 270/2017 

Suspensió d’ordre d’execució i no-
admissió a tràmit de recurs de reposició 
presentat per José Marín García 
respecte al Decret de l’Alcalde núm. 
2017-0715, de 12 de juny de 2017  

2017-0969 28/07/2017 1074/2017 
Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de trànsit  

2017-0970 31/07/2017 1061/2017 

Aprovació de la tramesa de fallits per 
referència i remissió d’expedients 
col·lectius i individual de crèdits 
incobrables, presentats per l’Organisme 
de Gestió Tributària  

2017-0971 31/07/2017 827/2017 
Instrucció sobre procediment 
sancionador en matèria de residus 
municipals  

2017-0972 31/07/2017 925/2017 
Incoació de baixes del padró municipal 
d'habitants per caducitat de la inscripció 
padronal d'estrangers ENCSARP  
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2017-0973 31/07/2017 1067/2017 

Nomenament de funcionari interí  per 
programa i fins incorporació del/de la 
candidat/a que superi el procés selectiu 
corresponent.  

2017-097410 31/07/2017 269/2015 

Recurs de reposició interposat Hostal de 
Pineda, S.A., contra el decret 2017-
0720, de 14 de juny de 2017, pel qual es 
denega la pretensió d’inici d’expedient 
expropiatori respecte a advertiment 
realitzat per aquesta mercantil mitjançant 
sol·licitud presentada el 12 de febrer de 
2015. 

2017-0975 31/07/2017 577/2016 
Inadmissió de sol·licitud sobre 
restauració de l’enderroc d’un cobert i 
indemnització per danys i perjudicis  

2017-0976 31/07/2017 1083/2017 

Cessió en comodat de premsa per part 
de l'Ajuntament de Navarcles a 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
amb destinació al museu municipal  

2017-0977 31/07/2017 475/2017 
Ordre d’execució de neteja i conservació 
de terrenys i solars al Pol. Santa Anna  

2017-0978 31/07/2017 1090/2017 
Convocatòria de la Junta de Govern 
Local pel dia 31 de juliol de 2017 (sessió 
extraordinària i urgent)  

2017-0979 02/08/2017 908/2017 
Renúncia voluntària d’un agent de la 
Policia Local 

2017-0980 02/08/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració durant temporada alta 
2017 (BRASSERIA SANT FRUITOS ) 

2017-0981 02/08/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració  durant temporada alta 
2017 ( BAR AVINGUDA )  

2017-0982 02/08/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració  durant temporada alta 
2017 (FRANKFURT SANT FRUITOS ) 

2017-0983 02/08/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració  durant temporada alta 
2017 (CAN PLANA) 

2017-0984 02/08/2017 286/2016 
Traspàs efectiu de gestió de serveis 
municipals (serveis funeraris) 

 

 

                                                        

10
 Aquest decret ha estat esmenat pel decret núm.  2017-0985, de 2.8.17 
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2017-0985 02/08/2017 269/2015 

Esmena del Decret número 2017-0974 
de data 31.07.2017 sobre el recurs de 
reposició interposat Hostal Pineda 
Bages, S.A., contra el decret 2017-0720, 
de 14 de juny de 2017, pel qual es 
denega la pretensió d’inici d’expedient 
expropiatori respecte a advertiment 
realitzat per aquesta mercantil mitjançant 
sol·licitud presentada el 12 de febrer de 
2015. 

2017-0986 03/08/2017 890/2017 
Aprovació de la devolució d'ingressos 
indeguts, per sol·licitud infructuosa 
d’informe  

2017-0987 03/08/2017 996/2017 
Autorització de l’ús de la piscina 
municipal per a master class esportiva  

2017-0988 03/08/2017 912/2016 
Emissió i enviament de certificació de 
documents a sol·licitant  

2017-098911 03/08/2017 756/2017 

Resolució de recurs de reposició contra 
la reclamació imports corresponent a 
l’assignació del Grup Municipal CIU 
corresponents als mandats 2011-2015 i 
2015-2019 

2017-0990 04/08/2017 1115/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient 
núm.1044/2017 relació factures 
2017/123  

2017-0991 04/08/2017 1113/2017 

Formulació d'al·legacions respecte a 
expedient LLI.LIA.2017000001, tramitat 
per l'Ajuntament de Manresa (sol·licitud 
de llicència ambiental per a la instal·lació 
de l'activitat de tanatori amb forn 
crematori) 
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 En aquest decret hi consta el títol erroni: enlloc de “Decret del regidor de Serveis econòmics” ha de dir “Decret 

d’alcaldia” 
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2017-099212 06/08/2017 1296/2014 

Aprovació de pagament de les despeses 
per l’expropiació forçosa de béns 
afectats per la gestió urbanística 
integrada del polígon definitiu per la 
Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit de la Plaça de la 
Vila  

2017-099313 07/08/2017 1443/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 5 
i la seva factura nº 372485, corresponent 
per a la millora energètica de 
l’enllumenat públic i semàfors, i el servei 
de manteniment integral amb garantia 
total  

2017-0994 07/08/2017 282/2017 

Esmena complementària del Decret 
número 2017-0608, de 19.5.17, sobre la 
instal·lació de terrassa per establiment 
restauració LA LLESCA durant la 
temporada alta 2017  

2017-0995 10/08/2017 60/2017 
Sol·licitud de còpia de la documentació 
que consta a l’expedient número 
1244/2014. 

2017-0996 10/08/2017 1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals (JULIOL I AGOST 
2017)  

2017-099714 
10/08/2017  702/2017  

Vigilància i control de piscines d'ús públic 
de Les Brucardes  

2017-0998 10/08/2017 1122/2017 
Autorització de pas pel terme municipal, 
en motiu de la celebració de la cursa 
popular 5 milles nocturnes de Navarcles. 

2017-0999 10/08/2017 909/2016 
Resposta a sol·licitud de còpia de 
documentació per aportar a procediment 
judicial  

 

 

                                                        

12
 En aquest decret hi manca l’avocació de la competència de l’alcalde/essa respecte del regidor de Serveis 

econòmics, atenent a que l’assumpte és competència d’aquest per decret d’alcaldia núm.  2015-0480, de 18 de juny 
de 2015, pel qual s’estableixen les mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 
que són competència de l’alcalde i que s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona de 3 de juliol de 
2015. 
13

 En aquest decret hi consta el títol erroni: enlloc de “decret al regidor de serveis econòmics” ha de dir “decret del 
regidor de serveis econòmics”. 
14

 Aquest decret és nul, per mancar-hi la signatura preceptiva del Secretari. 
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2017-1000 11/08/2017 964/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contracte per l’execució de les obres 
contingudes en la memòria “millora de 
pavimentació de diferents aparcaments 
municipals a Sant Fruitós de Bages”.  

2017-1001 11/08/2017 760/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contracte per l’execució de les obres 
contingudes en la memòria valorada 
anomenada “Reforma de les 
instal·lacions d’enllumenat de la pista del 
pavelló d’esports i del camp de futbol 7 
municipals”  

2017-1002 11/08/2017 702/2017 

Activitats de vigilància i control sanitari 
de la piscina d’ús públic de Les 
Brucardes, dutes a terme pels tècnics de 
Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona  

2017-100315 11/08/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració durant temporada alta 
(PANXETA CONTENTA )  

2017-1004 11/08/2017 885/2017 

Reintegrament de la part proporcional de 
la taxa de concessió de llicència 
d'ocupació privativa del domini públic 
funerari  

2017-1005 16/08/2017 1124/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 
1124/2017 de RELACIÓ DE FACTURES 
número de relació O/2017/124, 
O/2017/125, O/2017/126, O/2017/127, 
O/2017/128, O/2017/129, O/2017/130, 
O/2017/131, O/2017/132 i O/2017/133 

2017-1006 16/08/2017 1091/2017 
Contractació d’una educadora de la llar 
infants  pel curs 2017-2018, fruit de 
l’increment d’alumnes 

2017-1007 16/08/2017 1646/2015 

Proposta de resolució provisional 
d'atorgament de llicència ambiental per 
activitat de fabricació de components 
electrònics per a l’automòbil a l'empresa 
DENSO, SA  

 

                                                        

15
 Per a fer constar que el Decret núm. 2017-1003, d’11.8.17, és nul, per mancar-li la signatura preceptiva del 

Secretari. Es substitueix pel decret núm.  2017-1008, de 16.8.17 
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2017-1008 16/08/2017 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració durant temporada 
alta/2017  (PANXETA CONTENTA) 

2017-1009 16/08/2017 1189/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 
i la seva factura (“Construcció d’un parc 
infantil i actuacions de millora de 
pavimentació i jardineria de diferents 
parcs infantils existents”)  

2017-1010 16/08/2017 235/2016 

Participació a l’adjudicació directa de 
núm. de referència 
S2017R078600300212 de la delegació 
de l’AEAT de Balears per a l’adquisició 
de la finca 4618, inscrita al Registre de la 
Propietat núm. 4 de Manresa.  

2017-1011 16/08/2017 983/2017 
Nomenament interí per programa de 
dues educadores de la llar d'infants 
durant el procés selectiu corresponent  

2017-1012 18/08/2017 1127/2017 
Aprovació de la instrucció sobre el règim 
jurídic aplicable a la revisió de preus dels 
contractes municipals  

2017-1013 18/08/2017 75/2017 

Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació del pagament 
corresponents als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals 
(AGOST/2017)  

2017-1014 18/08/2017 181/2017 
Aprovació del padró d’usuaris del servei 
d'atenció domiciliària,  mes de Juliol  

2017-1015 18/08/2017 1043/2017 
Sol.licitud d'excedència per tenir cura filla 
menor de tres anys d’una treballadora 

2017-1016 18/08/2017 1037/2017 
Regularització de la despesa de la 
nòmina del mes de juliol de 2017  

2017-1017 18/08/2017 1015/2017 

Aprovació de les gratificacions i hores 
extraordinàries del personal de la 
Corporació i dels desplaçaments,  
corresponents al mes de juliol 2017 

2017-1018 18/08/2017 1029/2017 
Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura d'una activitat d’alberg 
juvenil temporal a l’Escola Paidos.  

2017-1019 18/08/2017 1128/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 
1128/2017 de RELACIÓ DE FACTURES 
número de relació O/2017/135  

2017-1020 21/08/2017 956/2017 
Nomenament de representant a la Xarxa 
de Municipis LGTBI.  

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=jPhJ4yT4r26NXhMMJlZ7Fg
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=*rN4Lp4jomn9*OsxdRCOeA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=jPhJ4yT4r26NXhMMJlZ7Fg


 

 

  

 

 

 
Pàgina 25 de 94 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

2017-1021 21/08/2017 1130/2017 
Aprovació d’un conveni de pràctiques 
d’un alumne de l'Institut Gerbert 
d'Aurillac a la biblioteca municipal  

2017-102216 21/08/2017 697/2017 Atorgament llicència d'obres carrer XXX  

2017-1023 21/08/2017 1196/2016 
Renúncia voluntària com a agent de la 
Policia local per acceptació de nou 
nomenament  

2017-1024 21/08/2017 1719/2016 
Aprovació del padró d’usuaris del servei 
de teleassistència, mes d'agost  2017 

2017-1025 23/08/2017 697/2017 
Atorgament de llicència d'obres per a 
adequació de la nau industrial ubicada al 
c/ Puigmal núm. 28  

2017-1026 23/08/2017 892/2017 

Nomenament interí per realització de 
programa temporal com a agent de la 
policia local, per realitzar campanyes 
policials  

2017-102717 23/08/2017 853/2016 
Ampliació d'horari d'activitat comercial i 
permanent no desmuntable els dies 24 i 
25 d'agost de 2017  

2017-102818 23/08/2017 747/2017 

Correcció d’error material en el plec de 
clàusules administratives particulars que 
han de regir la licitació del contracte 
subministrament mitjançant compra de 
tres vehicles elèctrics per la brigada 
municipal.  

2017-102919 23/08/2017 1101/2017 
Inici del procediment de revocació de la 
llicència municipal d’ocupació de via 
pública de la caseta de l’ONCE  

2017-1030 25/08/2017 1684/2016 
Renúncia voluntària com A arquitecte 
tècnic per acceptació nou nomenament  

 

                                                        

16
 Aquest decret és nul, per mancar-li la signatura preceptiva del secretari. Es substitueix pel núm.  2017-1025, de 

23.8.17. 

17
 En aquest decret hi manca el nomenament del regidor com a alcalde accidental, establert pel decret núm.  2017-

0872, de 13.7.17,  amb el següent text: “D’acord amb el decret núm.  2017-0872, de 13.7.17, pel es disposen les 
substitucions de l’alcalde per absència durant el mes d’agost” 

18
 En aquest decret hi manca el nomenament del regidor com a alcalde accidental, establert pel decret núm.  2017-

0872, de 13.7.17,  amb el següent text: “D’acord amb el decret núm.  2017-0872, de 13.7.17, pel es disposen les 
substitucions de l’alcalde per absència durant el mes d’agost” 
19

 En aquest decret hi manca el nomenament del regidor com a alcalde accidental, establert pel decret núm.  2017-
0872, de 13.7.17,  amb el següent text: “D’acord amb el decret núm.  2017-0872, de 13.7.17, pel es disposen les 
substitucions de l’alcalde per absència durant el mes d’agost” 
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2017-1031 25/08/2017 1119/2017 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
del mes d’agost 2017  

2017-1032 25/08/2017 1143/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient 
núm.1143/2017 de RELACIÓ DE 
FACTURES, número 
de relació O/2017/159 

2017-103320 29/08/2017 891/2017 

Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres corresponents al contracte menor 
dels treballs de subministrament per a 
les instal·lacions d’enllumenat públic 
d’acord amb la “Memòria valorada per a 
la instal·lació de columnes i legalització 
de les instal·lacions d’enllumenat del 
polígon industrial de Santa Anna”.  

2017-103421 29/08/2017 703/2016 
Sobre la denegació de retorn de l’aval 
dipositat com a garantia  

2017-1035 30/08/2017 637/2016 
Atorgament de pròrroga de llicència 
d'obres per la intal·lació de grua torre  

2017-1036 30/08/2017 1728/2016 
Modificació de llicència d'obres majors 
per a reforma local i enderroc parcial 
d'una edificació (XXX)  

2017-1037 30/08/2017 1606/2016 
Llicència obres per instal·lació de xarxa 
de distribució de gas natural al Pla de 
Les Oliveres- La Serreta  

2017-1038 01/09/2017 854/2017 

Sotmetre a informació pública expedient 
relatiu a llicència d’ús i obres 
provisionals relatives a la parcel·la 34 del 
polígon 3 del cadastre de rústica  

2017-1039 01/09/2017 690/2017 
Inscripció al registre de la propietat de 
Manresa núm. 4 (Prol. Sant Genís núm. 
37)  

 

2017-1040 01/09/2017 1126/2017 Nomenament interí com agent de Policia 

                                                        

20 En aquest decret hi manca el nomenament del regidor com a alcalde accidental, establert 
pel decret núm.  2017-0872, de 13.7.17,  amb el següent text: “D’acord amb el decret núm.  
2017-0872, de 13.7.17, pel es disposen les substitucions de l’alcalde per absència durant el mes 
d’agost” 
21 En aquest decret hi manca el nomenament del regidor com a alcalde accidental, establert 
pel decret núm.  2017-0872, de 13.7.17,  amb el següent text: “D’acord amb el decret núm.  
2017-0872, de 13.7.17, pel es disposen les substitucions de l’alcalde per absència durant el mes 
d’agost” 
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Local durant la realització de procés 
selectiu com a agent de mobilitat  

2017-1041 01/09/2017 846/2017 
Nomenament interí per programa en el 
marc de la convocatòria de Plans 
d'ocupació 2017-2018 (psicòloga) 

2017-1042 05/09/2017 601/2015 

Aprovació de la factura 17 035, 
corresponent als honoraris meritats en el 
marc del contracte menor de serveis per 
la redacció de diverses figures de 
planejament i gestió urbanística per 
desenvolupar tres polígons d’actuació 
previstos al planejament corresponent a: 
Lliurament del Projecte de Reparcel·lació 
de la UA-5. 

2017-1043 06/09/2017 1081/2017 
Excedència per incompatibilitats d’un 
funcionari  

2017-1044 06/09/2017 975/2016 

Aprovació de la factura 63.17, 
corresponent al 50% dels honoraris en 
concepte de la realització del “Projecte 
Can Xamal 1a Fase”  

2017-1045 07/09/2017 1142/2017 
Nomenament interí com a arquitecte 
tècnic (responsable brigada d'obres) fins 
a la cobertura definitiva de la plaça  

2017-1046 07/09/2017 1160/2017 
Autorització d’ús de la via pública pel 
recorregut de la Marxa de Torxes per la 
Independència 2017  

2017-1047 07/09/2017 501/2017 

Inscripció al registre d’usuaris del servei 
de recàrrega de vehicles elèctrics i 
l’atorgament de la targeta per utilitzar el 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics  

2017-1048 07/09/2017 501/2017 

Inscripció al registre d’usuaris del servei 
de recàrrega de vehicles elèctrics i 
l’atorgament de la targeta per utilitzar el 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics 

2017-1049 07/09/2017 443/2017 

Desafectació com a recinte d’obres de la 
planta segona de l’Ajuntament i 
reubicació dels serveis administratius i 
tècnics per a la plena operativitat 
d’aquest espai  

2017-1050 07/09/2017 671.07.006/04 

Concessió de l’ampliació del termini 
atorgat per esmenar les deficiències 
detectades en la visita de verificació 
realitzada en el marc del Pla 
d’Inspeccions d’Activitats Comunicades 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. a Mobiprix Mobles, SA  

2017-1051 07/09/2017 671.07.033/01 Concessió de l’ampliació del termini 
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atorgat per esmenar les deficiències 
detectades en la visita de verificació 
realitzada en el marc del Pla 
d’Inspeccions d’Activitats Comunicades 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, a Bunyespo, SL  

2017-1052 07/09/2017 1164/2017 
Modificació del pressupost municipal 
núm.  21/2017 de generació de crèdits 
per ingressos  

2017-1053 07/09/2017 671.07.067/05 

Concessió de l’ampliació del termini 
atorgat per esmenar les deficiències 
detectades en la visita de verificació 
realitzada en el marc del Pla 
d’Inspeccions d’Activitats Comunicades 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. Subinmec, SL  

2017-1054 07/09/2017 959/2017 
Prendre coneixement de la transmissió 
dels efectes d’una comunicació de 
magatzem logístic.  

2017-1055 07/09/2017 1116/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 12 de 
setembre de 2017  

2017-1056 07/09/2017 1890/2014 

Aprovació de la factura, la certificació 
d’obra núm. 7 i última de les obres 
contingudes en el projecte “Millora local. 
Millora de nus. Rotonda a la C-16c. PK 
2+900. Tram: Sant Fruitós de Bages. 
Clau MB 13033”.  

2017-1057 08/09/2017 1170/2017 
Autorització d’una parada pel dia 11 de 
setembre de 2017 

2017-1058 08/09/2017 1168/2017 
Autorització d’ús del parc del Polígon 
Casanova per a una celebració de festa 
infantil el dia 9 d setembre de 2017 

2017-1059 08/09/2017 635/2017 
Aprovació de pròrroga de conveni de 
pràctiques com a delinenat d’un alumne 
de l'Institut Lacetània  

2017-1060 08/09/2017 1172/2017 
Sol.licitud de compactació de jornada 
d’una treballadora 

2017-1061 08/09/2017 983/2017 
Renúncia voluntària d’una educadora de 
la llar d'infants  

2017-1062 08/09/2017 1078/2017 
Modificació de l’organització interna de 
l’Àrea de Seguretat Ciutadana i l’àrea 
d’Espai Públic, Activitats i Obres.   

2017-1063 08/09/2017 1162/2017 
Aprovació de la realització cursos varis 
per part de personal divers  
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2017-1064 08/09/2017 1071/2017 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 14 de setembre de 
2017  

2017-1065 08/09/2017 1173/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Portaveus pel dia 14 de 
setembre de 2017  

2017-1066 08/09/2017 852/2017 
Devolució de la garantia d’un contracte 
de subministrament i instal·lació de 
sistema anti-furt.  

2017-1067 08/09/2017 1676/2014 
Desestimant recurs de reposició 
interposat per ALISEDA SAU.  

2017-1068 08/09/2017 285/2015 

Aprovació de la revisió de preus del 
contracte del servei de manteniment de 
jardineria del municipi de Sant Fruitós de 
Bages.  

2017-1069 08/09/2017 215/2013 
Aprovació de la revisió de preus del 
contracte del servei públic de residus 
municipals i neteja viària.  

2017-1070 08/09/2017 1070/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 14 de setembre de 2017  

2017-1071 08/09/2017 1069/2017 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 14 de setembre 
de 2017  

2017-1072 12/09/2017 744/2017 

Aprovació de la factura núm. 17-0081 del 
contracte menor de serveis per la 
direcció de les obres incloses en el Text 
Refós del projecte d’urbanització de la 
Plaça de la Vila.  

2017-1073 12/09/2017 973/2016 

Aprovació de la factura 17092, 
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  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

  Sentit de l’acord: 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents 

sessions: 4 i 17 de juliol (ordinàries) i 27 i 31 de juliol (extraordinàries i 
urgents) de 2017 (exp. 929/2017, 1003/2017, 1045/2017 i 1090/2017) 

 
 
Els portaveus d’ERC i CIU demanen diverses qüestions sobre els temes tractats en les 
sessions que es sotmeten a control, amb la corresponent resposta dels regidors de 
l’equip de govern.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

4. Donar compte de l’informe de Tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i de l’informe d’Intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic (segon trimestre 2017) (exp. 
1047/2017) 

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

  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el 
trimestre dins el termini legal 

527 1.322.962,72 € 97,87% 

Resta de pagaments 17 28.747,29 € 2,13% 

Pagaments totals durant el trimestre 544 1.351.710,01 € 100,00% 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

5. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals 
(segon trimestre 2017), de subministrament d’informació de les entitats 
locals (exp. 1112/2017) 

 
En data 31 de juliol de 2017, la Intervenció municipal va comunicar de dades i va 
emetre l’informe d’avaluació referents al compliment dels objectius establerts per la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
informació de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la 
data de la seva emissió, preveu complir els següents paràmetres: 
 
• Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

6. Informació de les regidories  
 
Els regidors informen sobre diverses actuacions i resolucions portades a terme per les 
seves respectives àrees.  

 
  

MOCIONS I PROPOSTES 
  

7. Moció de tots els grups municipals a Sant Fruitós de Bages, de rebuig 
als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a 
la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències (exp. 
1140/2017) 
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Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 i 18 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir 
una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 
 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 
religió. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages proposa al ple de la corporació 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 

 PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
 
SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i 
la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
 
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 
 
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos 
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima 
tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, 
demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en 
les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, 
per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat. 
 
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
 
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. 
 
No obstant, El Ple decidirà 
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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 (11) 
 

 
 

8. Moció que presenta el grup municipal PSC sobre la retirada de les 
plaques i llegendes als edificis de l’Ajuntament de Sant Fruitós (exp. 
1155/2017) 

 
Atès que Jordi Pujol i Soley fou Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya entre els anys 1980 i 2003. 
 
Atès que durant aquest període es van col·locar dues plaques commemoratives i una 
llegenda. La primera fou col·locada a la façana de l’antic ajuntament l’any 1990. La 
segona al vidre al costat de la porta d’entrada de l’ajuntament actual, en novembre de 
1998. I la tercera a la llar d’infants municipal. Les tres inscripcions fan referència al 
llavors Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que, des de juliol de l’any 2014, el senyor Jordi Pujol i Soley és un evasor confés 
de capitals, reconegut per ell mateix “que la seva família té diners sense regularitzar a 
l’estranger” des de feia 34 anys. 
 
Atès que, a banda de les actuacions judicials que investiguen tota la seva família, amb 
els resultats que tots coneixem, la confessió de l’expresident de la Generalitat va 
significar perdre tots els privilegis derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de Molt 
Honorable. 
 
És per això que el grup municipal socialista proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 

 La retirada de la placa commemorativa a la façana de l’antic ajuntament, i que 
desaparegui el nom de Jordi Pujol de la llegenda del vidre al costat de 
l’entrada a l’actual ajuntament; i de la placa de metacrilat de la llar d’infants 
Les Oliveres.  

 
No obstant, el ple decidirà. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 2 (2 PSC) 
 En contra : 9 ( 4 Gent fent Poble, 3 CiU, 2 ERC ) 
 Abstencions : - 
 
 
MOCIONS SOBREVINGUDES 
 

L’alcalde manifesta que han tingut entrada a l’ajuntament dues mocions a les quals cal 
donar el tractament previst a l’article 13.1.c), que disposa que en cas de conformitat 
amb la Junta de Portaveus, es poden tractar a la sessió, prèvia aprovació de la 
urgència de la qüestió a tractar.  

A la vista del contingut d’ambdues mocions, la presentada pel grup municipal PSC, en 
relació al suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i amenaces per 
complir la legalitat davant la convocatòria de l’1 d’octubre, i la segona, presentada per 
CIU, relativa al Manifest de rebuig a l’estat de setge, es declara la urgència per 
unanimitat.  

 

S1   Moció de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i 
amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l’1 d’octubre (exp. 
1214/2017) 

El portaveu del PSC, sr Tomàs Casero García, dona lectura a la seguent moció:  

Atesa la crida pública que fou realitzada per part del President del Govern de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, a tota la ciutadania de Catalunya el passat 8 de 
setembre, per a pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no hagin cedit 
espais municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel 
Tribunal Constitucional (TC). 

Atès que, arrel d’aquesta crida del President Puigdemont, s’han constatat, provat i 
denunciat pressions, amenaces, i insults cap a alcaldes i alcaldesses, regidors i 
regidores per no haver autoritzat la cessió d’espais municipals pel referèndum sense 
garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel TC. 
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Atès que, el Govern de la Generalitat amb les seves darreres declaracions i accions ha 
intentat deliberadament co-responsabilitzar, i fins i tot responsabilitzar, als ajuntaments 
catalans de l’organització i realització de l’acte esmentat. 

Atesa que, la investigació preliminar iniciada per la Fiscalia és conseqüència directa de 
la decisió del Govern de la Generalitat de demanar a les alcaldesses i als alcaldes que 
es facin co-responsables de l'organització de l’acte esmentat. 

Atesa la vulneració per part d'alguns membres de la Mesa del Parlament de Catalunya 
i molt especialment de la seva Presidenta dels drets fonamentals dels diputats i 
diputades recollits a l'article 23 de la Constitució Espanyola en la tramitació de les lleis 
denominades de “desconnexió” al Ple dels dies 6 i 7 de setembre. 

Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i 
el seu marc legal que se’n deriva, com la única forma de preservar la democràcia, la 
llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència ciutadana. 

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer. Rebutjar i condemnar la crida pública que l’actual President del Govern de la 
Generalitat va fer el passat 8 de setembre adreçada a tota la ciutadania de Catalunya 
on demanava pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no cedeixen espais 
municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel 
Tribunal Constitucional (TC). 

Segon.  Rebutjar i condemnar tota pressió, amenaça, i insult que hagi rebut qualsevol 
alcalde i alcaldessa, així com també regidor i regidora, per no donar autorització a la 
cessió d’espais municipals per l’acte esmentat.  

Tercer. Solidaritzar-nos i donar ple suport a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i 
regidores que en l’exercici del seu mandat i en compliment de la legalitat hagin rebut 
pressions, amenaces, i insults per no donar autorització a la cessió d’espais municipals 
per l’acte esmentat.   

Quart.  Rebutjar i denunciar la intencionalitat política del Govern de la Generalitat a fer 
co-responsable de les seves pròpies actuacions cap els consistori quan se’ls ha 
demanat la cessió d’espais municipals, tenint en compte que la pròpia Generalitat 
disposa dels seus locals i equipaments als municipi per poder celebrar l’acte esmentat. 

Cinquè. Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidenta i a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Diputació 
provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació de Municipis de Catalunya. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 2 (2 PSC)  
 En contra : 9 ( 3 Gent fent Poble –Xavier Racero  
      Esquius, Cristian Marc Huerta Vergés i Mònica 
      Cruz Franch-, 4 CIU, 2 ERC) 
 Abstencions : 1 ( 1 Gent fent Poble – sr. Joan Carles 
    Batanés Subirana, alcalde) 
 

S2  La regidora Mercè Casals Martínez dóna lectura al manifest subscrit pels 
grups municipals (exp. 1244/2017):  

El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del 
passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major participació de 
la història, amb més del 70% de votants i que van donar una majoria parlamentària 
independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants, de 
culminar democràticament el procés sobiranista. 

Dimecres 6 de setembre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei  
19/2017 del referèndum d'autodeterminació, i tot seguit el President de la Generalitat i 
tots els membres del Govern van signar de forma col·legiada el Decret de 
Convocatòria, amb el qual, tots els catalans i catalanes, som cridats a exercir el nostre 
dret a decidir el proper diumenge 1 d’octubre. 

En els darrers dies hem vist com els més de 750 alcaldes i alcaldesses que donen 
suport a la convocatòria del referèndum, seguint el mandat que emana del Parlament 
de Catalunya, han estat assenyalats per la Fiscalia, que actua de forma repressiva per 
ordre del Govern Espanyol. Alguns ja han rebut citacions i han comparegut davant dels 
jutjats, sota l’amenaça de ser detinguts en cas de no fer-ho. 

També hem pogut veure en els darrers dies diferents operacions de la Guardia Civil, 
escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de comunicació privats, empreses de 
correu postal, operacions que van culminar ahir creuant una línia que mai haurien 
d’haver creuat, entrant impunement en seus oficials del Govern de la Generalitat, en 
domicilis particulars i detenint treballadors públics i alts càrrecs. A banda d’aquests fets 
també s’hi afegeix la intervenció que ha fet el Ministerio de Hacienda sobre els 
comptes de la Generalitat.  
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Denunciem que el govern de l’Estat espanyol, amb tots aquests actes i sense cap 
empara legal, ha suspès de facto l’autonomia de Catalunya, amb l’únic objectiu 
d’intentar aturar el referèndum convocat pel proper 1 d’octubre. Drets fonamentals com 
la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa han quedat greument retallats per un 
govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu aparell per fer callar els catalans.  

Davant d’aquests atacs directes i contundents, els regidors i regidores dels grups 
municipals de GfP, CiU i ERC, com a representants dels els veïns i veïnes de Sant 
Fruitós de Bages  

MANIFESTEM 

Primer.- La condemna i el rebuig cap a l’actitud del govern espanyol, els atacs 
continuats a les nostres llibertats individuals i col·lectives, a les nostres institucions i 
als nostres representants polítics que han estat escollits de forma democràtica i que 
compleixen amb el compromís que van adquirir previ a ser escollits. Uns atacs que ens 
porten cap a un estat de setge. 

Segon.- El nostre suport al Parlament de Catalunya i a Lleis aprovades en ell, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Decret de convocatòria del referèndum del 
dia 1 d’Octubre. 

Tercer.- La condemna i el rebuig a tot acte de violència, física o verbal, cap a 
qualsevol representant polític, sigui quina sigui la seva opció política, o el seu suport o 
no al referèndum, així com la violència, física o verbal, contra funcionaris, treballadors 
d’empreses privades i públiques i reclamem el respecte que tothom mereix. 

Sant Fruitós de Bages, 21 de setembre de 2017. 

 
 

El regidor Tomàs Casero García manifesta que està d’acord amb el manifestem tercer 
i en desacord amb el text del manifestem primer i segon.  
 
El text del manifest és de conformitat amb la resta de grups municipals, Gent fent 
Poble i ERC.  

 
 

9. Donar compte del Manifest signat per l’Alcaldia   
 
Per part de l’alcalde es dóna compte del Suport al referéndum convocat pel proper 
dia 1 d’octubre de 2017, que va signar l’alcaldia en data 14 de setembre de 2017. 
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Després de la votació de les mocions sobrevingudes, l’Alcalde dóna un recés 
de cinc minuts.  
 
 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   
 

10. Modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 15 reguladora de la taxa per la 
instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local  (exp. 792/52017) 

 
Atesa la providència de l’alcaldia de data 25 de maig de 2017, mitjançant la qual 
s’interessa la possibilitat de modificar el redactat de l’article 5è referent als beneficis 
fiscals i l’article 6è referent a les tarifes i afegir un annex de caràcter no fiscal. 
 
Atès que es considera convenient modificar la Ordenança Fiscal Núm. 15 reguladora 
de la taxa per ocupacions de Subsòl, el Sòl i la volada de la via pública, establint en els 
beneficis fiscals, els que no estaran obligats al pagament de la taxa, i en les tarifes, 
nous conceptes i imports, i afegint també un annex de caràcter no fiscal. 
 
Vist que a les modificacions proposades s’adjunta l’estudi tècnic econòmic a que es 
refereix l’ article 25 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,(TRLHRL) en el qual es posa 
de manifest el valor de mercat de la utilitat obtinguda per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local que originen la imposició de la taxa o la 
modificació de les seves tarifes i que l’import de la recaptació estimada no excedeix, 
en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat, conforme al que preveu 
l’article 24.2 de esmentat text legal. 
 
Vist  els antecedents de l’ expedient i de conformitat amb  el que estableixen  els 
articles 15 a 19  del TRLHL, que estableixen el procediment per a la aprovació, 
derogació i modificació de les ordenances  fiscals reguladores dels tributs municipals. 

 
Atès que l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança és competència del ple de 
la corporació de conformitat amb l’establert  a l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
(LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC) per acord de la 
majoria simple per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal, que a 
continuació es detalla i que figura com a document annex del present acord: 
 
Ordenança Fiscal Núm. 15 reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, 
aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local.   
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Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i text de la ordenança modificada 
pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província,  al tauler d’anuncis i web municipal, per tal que s’hi puguin presentar les 
reclamacions i al·legacions per part dels interessats. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
Si no s’hi formula cap  reclamació / al·legació durant aquest termini, l’acord d’aprovació 
provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu i es procedirà a la 
publicació amb el text complet de les modificacions  en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que preveu l’article 17.4 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. 
 
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 altre recurs 
ajustat a dret. 

 
Quart.- Declarar que, un cop l’aprovació provisional esdevingui definitiva: 
 

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

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

 
 
ANNEX.-MODIFICACIONS 

 
Ordenança Fiscal nº 15 reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, 
aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic 
local.   
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.ñ) i 20.3.s) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la instal·lació de portades, aparadors i 
vitrines i per la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local, que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 
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Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per: 
 
a) La instal·lació de portades, aparadors i vitrines. 
b) La instal·lació d’anuncis en terrenys de domini públic local. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals 
s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el 
fet imposable d’aquesta taxa. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a 
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. 
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer 
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4t.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
No estaran obligades al pagament de la taxa: 
 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals quan sol·licitin llicència 
per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta 
Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 

2. Les instal·lacions en les que l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, realitzi la 
seva gestió mitjançant licitació pública des del propi ajuntament. 

3. Les activitats per incentivar el turisme, activitats benèfiques o educatives, previ 
informe tècnic. 
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Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 
Tarifa primera. Anuncis ubicats en polígons industrials en el domini públic.  
 
 

 Euros 
- Per metre quadrat visible o fracció visible contant 

com a tals cadascuna de les cares de l’anunci. 
284,86 € 

 
Tarifa segona. Anuncis ubicats en polígons industrials en parcel·les privades visibles 
des de la via pública quan no anuncien l’activitat que es desenvolupa a la parcel·la. 
 

 Euros 
- Per metre quadrat visible o fracció visible contant 

com a tals cadascuna de les cares de l’anunci. 
260,00 € 

 
Tarifa tercera. Anuncis ubicats en edificacions fora de nuclis urbans contigus o al 
costat de les carreteres situats a l’exterior de l’edificació i visibles des de les vies 
públiques i adossat a les façanes. 
 

 Euros 
- Per metre quadrat visible o fracció visible contant 

com a tals cadascuna de les cares de l’anunci. 
260,00 € 

 
 
Article 7è.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments 
especials establerts a l’article 1. 
 
3. Quan s’ha produït la instal·lació de portades, aparadors i vitrines o la instal·lació 
dels anuncis referenciats a les tarifes de l’article anterior, sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. No estan subjecte a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades 
per empreses explotadores de serveis de subministrament, d’interès general que 
tributen segons el previst a l’Ordenança fiscal núm. 7. 
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Article 8è.- Període impositiu 
 
1. Quan el gaudiment dels aprofitaments especials hagi de durar menys d’un any, el 
període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal dels aprofitaments especials s’estengui a varis exercicis, 
el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Quan no s’autoritzi el gaudiment dels aprofitaments especials o per causes no 
imputables al subjecte passiu, no es puguin instal·lar les portades, aparadors i vitrines 
o els anuncis, que originen l’acreditament d’aquesta taxa, procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 
 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 
exercicis. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació dels elements 
referits a l’article 1 es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació 
de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements 
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute. 
 
3. S'expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 
 
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els 
que realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària en el 
termini d’un mes comptat des de la data en què es coneix la variació. 
 
5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de 
la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà 
inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al 
domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat 
bancària col·laboradora. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  

 

 

 
Pàgina 45 de 94 

 
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 

 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
6. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 
anterior al de l’acreditament. 
 
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest 
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de 
pagament voluntari. 
 
Article 10è.- Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al 
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 12è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme 
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
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sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 21 de setembre de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada 
en data ......... regirà a partir del dia ........i es mantindrà vigent fins la seva modificació 
o derogació expressa. 
 
Annex de caràcter no fiscal 

 
Els anuncis publicitaris admesos al municipi són els següents: 
 

1. Aquells que s’ubiquin en nuclis urbans i anunciïn l’activitat que es desenvolupi 
a l’edifici o local. 

 
2. Aquells que segons aquesta ordenança estan subjecte a taxa. 

 
No s’inclouen dins aquesta previsió els anuncis regulats per l’exercici de la legislació 
sobre drets fonamentals, com l’electoral o la sindical, ni tampoc aquells que s’efectuïn 
per entitats sense ànim de lucre. 
 
Els anuncis sobre edificis catalogats es subjectaran a la regulació pròpia del seu règim 
de protecció, i en tot cas, es podran imposar les seves característiques per tal de 
garantir els valors objecte de protecció. 

 
Per nucli urbà s’entendrà el nucli urbà principal, Les Brucardes, Pineda de Bages, La 
Rosaleda, Toroella de Baix i el Pont de Cabrianes. 

 
L’autorització dels anuncis al que es refereix aquesta ordenança requerirà en tot cas la 
llicència o comunicació que prevegi la legislació urbanística i, en el seu cas, la llicència 
d’ocupació del domini públic i hauran de subjectar-se a les condicions de seguretat, 
integració paisatgística i no afectació al trànsit ni als drets de les persones. 
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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 : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC) 
 En contra : - 
 Abstencions : 4 ( 4 CiU ) 

 
 

11. Modificació per ampliació de la delegació de funcions a la Diputació de 
Barcelona en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic i reserva de facultats  (exp. 894/2017) 

 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos 
de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i, alhora, regular 
l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- 
que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques 
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en 
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les 
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot 
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
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En data 27 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar proposar al Ple, previ 
dictament favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals 
l’adopció del present acord.  
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents: 

 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de 
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de 
recaptació  d'ingressos de dret públic que  s'especifiquen a continuació  : 
 
I.- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de 

constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest 
Ajuntament. 

 
Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són: 

 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
VI.- Multes coercitives 
 
Les funcions que, en relació a la recaptació, es deleguen són: 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d’interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte dels tributs i l'ingrés de dret públic delegats en l'acord 
anterior, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
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TERCER.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels tributs i l'ingrés de 
dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de 
pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de 
la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en 
aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des 
de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la 
seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora 
de la prestació d'aquest servei. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de 
Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
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Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament  
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 

cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les 
devolucions d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal 
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 
comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què 
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel 
concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
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L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes 
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 
per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal 
i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa 
sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança 
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els 
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que 
l’administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada,  i 
adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció 
de totes les dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant 
com de les que aportin  directament els contribuents.   
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a 
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant 
sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol 
altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o que l’Organisme hagi de contractar 
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les 
dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el 
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament. 
 
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió 
Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal 
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i 
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la 
Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els 
quals van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 
2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en 
el Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de dades. 
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Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò 
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  
 
Regla dotzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  

 
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a la seva acceptació. Un cop acceptada la 
delegació la Diputació de Barcelona la publicarà, juntament amb la referència a llur 
acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
SISÈ.- 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 : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC) 
 En contra : - 
 Abstencions : 4 ( 4 CiU ) 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  

 

 

 
Pàgina 54 de 94 

 
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 

 
 

12. Aprovar el compte general de l’exercici 2016  (exp. 1007/2017) 
 

Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2016, rendit per l’Alcalde 
i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la Comissió Informativa 
de la Presidència i Serveis Centrals, actuant en funcions de Comissió Especial de 
Comptes, en sessió de data 17 de juliol de 2017.  
 
Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha exposat al 
públic juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, 
mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província de data 26 de juliol de 2017. 
  
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, 
objecció o observació.  
 
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els articles 
208 i següents del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de les hisendes locals; l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
  
Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general  de l’ajuntament 
és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple dels 
membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1 
del Reial 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. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2016, integrada pels 
comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció de comptabilitat per 
a l’administració local. 
 
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització dels òrgans de control externs ( Tribunal de Comptes i Sindicatura de 
Comptes de Catalunya ), segons preveuen els articles 212.5 i 223 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. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

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

 
 
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 : 6 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC) 
 En contra : - 
 Abstencions : 6 ( 4 CiU, 2 ERC ) 

 
 

13. Modificació del pressupost municipal núm. 23/2017, en la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit  (exp. 1166/2017) 

 
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2017, hi ha diverses aplicacions pressupostàries 
per les quals no hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que 
previsiblement hi haurà fins a final d’exercici. Existeixen també altres despeses que no 
estan ni tant sols previstes en el pressupost 2017. Totes aquestes despeses, que es 
consideren urgents i inajornables i no poden demorar-se fins l’exercici vinent, segons 
memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics on es detallen les mateixes i que són 
un recull de les peticions que han estat traslladades des de les diferents àrees.  
 
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, 
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria 
de la regidoria de Serveis Econòmics.   
 
Les modificacions pressupostàries mitjançant suplement de crèdit i el crèdit 
extraordinari  tindran efectes sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, 
tal i com s’indica en l’informe d’intervenció. 
 
Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de 
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics  
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Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 

 
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de 
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8) 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 23/2017 en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb l’annex que 
s’adjunta.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 

Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 

 
Quart.-  Declarar que: 
 

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

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 

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

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

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

Annex 
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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 : 6 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC) 
 En contra : - 
 Abstencions : 6 ( 4 CiU, 2 ERC ) 
 
 
 

14. Modificació del pressupost municipal núm. 24/2017, en la modalitat de 
crèdit extraordinari (exp. 1177/2017) 

 
 
Primer.- És molt urgent  realitzar l’ampliació i reforç de l’enllumenat del camp de futbol, 
es per això que es necessari  i 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  
 
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:  
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 24/2017 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 : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC) 
 En contra : - 
 Abstencions : 4 ( 4 CiU ) 
 
  

15. Inici d'expedient per a l'elaboració de l'Ordenança municipal sobre el 
manteniment de parcel.les no edificades en condicions de seguretat, 
salubritat i estètica per a la prevenció d'incendis: creació de la 
comissió d'estudi (exp`. 1133/2017) 

 
Primer. Atès que els incendis són actualment una de les principals causes de 
preocupació ciutadana, que el municipi ha hagut de patir de forma reiterada, fet que ha 
comportat l’amenaça d’afectació a barris i edificacions aïllades, la necessitat d’evacuar 
temporalment els estadants, amb el dany emocional que això suposa, multitud de 
danys materials i l’aplicació de mitjans d’extinció i protecció civil amb un cost elevat per 
a les hisendes publiques. 
 
Segon. Atès que la manca de conservació de les parcel·les no edificades en 
condicions de seguretat, salubritat i estètica comporta un risc greu d’incendis. 
 
Tercer. Atès que, per economia administrativa, es considera necessari instruir una 
nova ordenança per tal d’evitar la incoació de múltiples ordres d’execució. Aquesta 
ordenança inclouria tant especificacions tècniques i calendaris d’execució, com 
l’establiment d’una taxa municipal per a la realització de l’activitat municipal substitutiva 
en cas d’incompliment, com a alternativa a les ordres d’execució i a altres mesures 
d’execució forçosa.  
 
Quart. Atès que l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix una obligació general de tots 
els propietaris de mantenir les seves parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica, sense distingir en raó al seu règim urbanístic.  
 
Cinquè. Atès allò que disposen els articles 77 i 78 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, en quant a 
ordres d’execució.  
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. 
Sisè. L’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix als ens locals 
competències pròpies en la formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi 
ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de 
bases del règim local i 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Setè. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL);  178  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 (TRLMRLC) i articles 58 
a 66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de 
juny (ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments 
locals. 
 
Vuitè. Segons l’article 62 del ROAS , s'ha de designar una comissió d'estudi 
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte del reglament. 
 
Novè. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen 
que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la 
Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents. 
 
Per la qual cosa 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Incoar expedient per la redacció d’una Ordenança municipal sobre el 
manteniment de parcel·les no edificades en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica per a la prevenció d'incendis, la qual inclou la creació d’una taxa.  
 
Segon. Crear una comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança, 
que estarà integrada per les següents persones:  
 

- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, regidor de Planejament i Territori, que 
actuarà com a President,  o regidor/a en qui delegui 

- Sr. Xavier Racero Esquius , regidor de Medi Ambient, o regidor/a en qui delegui 
- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, en representació del grup municipal Gent fent 

Poble, o regidor/a en qui delegui 
- Sr. Tomàs Casero García, en representació del  grup municipal PSC, o 

regidor/a en qui delegui 
- Sr. David Uró i Vilanova, en representació del grup municipal ERC - AM, o 

regidor/a en qui delegui 
- Sr. Roger Grandia Borràs, en representació del grup municipal CIU, o regidor/a 

en qui delegui 
 
Tècnics :  
 

- Secretari municipal o persona en qui delegui 
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- Asensi Palacios Andero, arquitecte tècnic, com a tècnic competent en 
conservació del medi rural (ADF) i neteja de parcel·les. 

- La funcionària adscrita a l’àrea de Serveis Territorials, que efectuarà la funció 
de secretari/ària.  

 
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte de reglament, per 
a la seva elevació posterior al Ple, en el termini màxim de 4 mesos.   
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

 
 
 

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 assistents (12) 
 
 

16. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats respecte a 
l’expedient d’expropiació forçosa dels terrenys afectats pel Projecte per 
la protecció contra la caiguda de roques del camí de Sant Benet (exp. 
1167/2017) 

 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el “Projecte per la protecció 
contra la caiguda de roques del camí de Sant Benet de Bages”, el qual contenia 
com a annex el document “expropiacions”. 
 
La declaració d’interès públic que legitima l’expropiació es troba en el projecte aprovat 
definitivament en data 7 de setembre de 2017 i al seu replanteig, conforme a l’article 
10 de la Llei d’expropiació forçosa.  
 
La relació de béns i drets afectats es formula en els termes dels articles 15 a 23 de la 
Llei d’expropiació forçosa, tal i com desenvolupen als articles 10 a 24 del seu 
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Reglament. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats pel procediment 
d’expropiació forçosa per a l’obtenció dels terrenys afectats d’acord al “Projecte per la 
protecció contra la caiguda de roques del Camí de Sant Benet”, i del seu annex 
“expropiacions”; la qual queda integrada pels béns i drets detallat en el document que 
s’adjunta al present com a annex I. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el procediment i audiència als interessats durant 
un termini de vint dies, establint que la informació pública s’anunciarà al Butlletí Oficial 
de la Província, a un dels diaris de més circulació de la província de Barcelona, i al 
tauler d’edictes municipal.  
 
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant els tràmits 
d’informació pública i audiència als interessats no es formulen al·legacions. 
 
Quart. Notificar aquest acte als expropiats, als serveis tècnics municipals (Sr. Xavier 
Casas Pujol) i a Intervenció-Tresoreria. 
 
Cinquè. Recursos: 
 
Declarar que:  L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini dos mesos. 
 
 
Si la proposta esdevé resolució, 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 den el termini d’un mes. 

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

 
 
 
Annex 1- Relació de béns i drets afectats del Projecte per la protecció contra la 
caiguda de roques del Camí de Sant Benet. 
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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 : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC) 
 En contra : - 
 Abstencions : 4 ( 4 CiU ) 
 
 
 

 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA  
No hi ha assumptes  
 
 
PRECS I PREGUNTES   
No hi ha assumptes 

 

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 

Ple essent les 22:00 hores.  

 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Santiago González Castellanos, vicesecretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
 

 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA (als efectes de la seva inclusió al llibre d’actes) 
Josep González Ballesteros, secretari, dona 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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