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 14 de desembre de 2017, que es publica conjuntament
amb el registre sonor, és el següent
ACTA NÚM. 18/2017 ( 1213.03.018 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
14 DE DESEMBRE DE 2017.

ASSISTENTS:

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les 18:00 hores
del dia esmentat a l’encapçalament,
prèvia convocatòria a tal efecte, es
reuneixen, als efectes de celebrar
sessió ordinària de l’Ajuntament, els
senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.

Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP ), ALCALDE- PRESIDENT
REGIDORS ASSISTENTS:
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )

Comprovat el quòrum d’assistència
dels regidors/es que cal per que pugui
ser iniciada, el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a tractar els assumptes
que figuren a l’ ordre del dia.
Durant la celebració de la sessió es
produexin les següents alteracions en
el quòrum d’assistència:

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA :
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
SECRETARI:
Santiago González Castellanos, vicesecretari

-La Sra. Àdria Mazcuñán i Claret
s’incorpora a la sessió durant el punt
2n de l’ordre del dia (18:14hores) i
s’absenta durant el debat del punt 8è.
-El Sr. Narcís Lupón Sala s’incorpora a
la sessió durant el punt 2n de l’ordre
del dia (18:40 hores).
-La Sra. Mercè Casals Martínez
s’incorpora a la sessió durant el punt
2n de l’ordre del dia (18:44hores).
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 26/09/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

EXPEDIENT PÀGINA

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple: 11
d’octubre
(ordinària),
25
d’octubre (extraordinària i
urgent)
,
30
d’octubre
(extraordinària),
9
de
novembre (ordinària) i 23 de
novembre (extraordinària) de
2017
CONTROL
DE
L’ACCIÓ
DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de
la Junta de Govern les
següents sessions: 6 I 20 de
novembre de 2017
4. Donar compte de l’informe
d’avaluació de les obligacions
trimestrals (tercer trimestre
2017), de subministrament
d’informació de les entitats
locals
5. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Aprovació del text de conveni
de
col·laboració
per
“Instal·lació de calderes de
biomassa forestal a diversos
municipis de la Província”,
promoguda per la Diputació de
Barcelona,
dins
la
convocatòria
de
cofinançament del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i
6,
segons
ORDRE
GAH/45/2016 de 7 de març

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

1275/2017
1397/2017
1352/2017
1354/2017
1421/2017

3

00:00:01

26/2017

4

00.02:06

1353/2017
1464/2017

21

01:06:56

1426/2017

21

01:34:32

No consten

22

01:35:46
-

22

01:53:22

No consten

751/2016
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ASSUMPTES

1501/2017

34

01:55:45

878/2016

35

01:57:18

1581/2017

60

02:33:15

1470/2017

61

02:54:07

No consten

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 11 d’octubre
(ordinària), 25 d’octubre (extraordinària i urgent) , 30 d’octubre
(extraordinària), 9 de novembre (ordinària) i 23 de novembre
(extraordinària) de 2017
(exp.
1275/2017,
1397/2017,
1352/2017,
1354/2017 i 1421/2017)
S’aproven, per unanimitat dels 9 regidors presents dels Grups municipals GfP
(4); CIU (2); PSC (2) i ERC-AM (1), els esborranys de les actes de les anteriors
sessions del Ple de dates, 11 d’octubre; 25 d’octubre; 30 d’octubre; 9 de
novembre i 23 de novembre de 2017.
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7. Delegació al Consell Comarcal
de competències municipals
en el marc de l’actuació del
projecte FEDER 2014-2020, i
en relació al “Projecte d’accés
al recurs turístic Món Sant
Benet des de Sant Fruitós de
Bages”.
8. Denegació del Pla Especial
Urbanístic
en
sòl
no
urbanitzable a Santa Maria
Comabella
9. Inclusió com a sòl urbà dins
del POUM, del sòl afectat pel
Pla Especial Urbanístic de la
Fundació AMPANS a Santa
Maria de Comabella
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
10. Incoar expedient i designació
de la Comissió d’estudi
encaminada a la elaboració i
aprovació
d’una
nova
ordenança per regular la
prestació del servei d’atenció
domiciliària (SAD).
PRECS I PREGUNTES

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

Nº DECRET

DATA

EXPED.

2017-1212

20/10/2017

1320/2017

2017-1213

20/10/2017

1288/2017

2017-1214

20/10/2017

760/2017

2017-1215

23/10/2017

1199/2017

2017-1216

23/10/2017

961/2017

2017-1217

23/10/2017

1366/2017

2017-1218

24/10/2017

1264/2017

2017-1219

24/10/2017

1382/2017

2017-1220

24/10/2017

384/2017

2017-1221

25/10/2017

468/2017

2017-1222

25/10/2017

1397/2017

2017-1223

25/10/2017

1352/2017

ASSUMPTE
Aprovació abonament endarreriments
increment 1% retribucions personal
Gratificacions per serveis extraordinaris i
hores extres, mes de setembre.
Aprovació de l’acta de recepció 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.
Aprovació de la tarifa reduïda de la quota
mensual de la Llar infants
Aprovació i adjudicació del contracte
menor pel servei de direcció i coordinació
de seguretat i salut de les obres
contingudes en el Projecte d’execució de
la primera fase del carrer Padró.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient
núm.1366/2017 de RELACIÓ DE
FACTURES, número de relació
O/2017/191
Aprovació convocatòria i bases borsa de
treball d'auxiliars de la llar
Reconeixement de trienni a una
treballadora
Aprovació assistència a cursos diversos
per part per part de personal divers
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvenció nominativa de
l’Escola Monsenyor Gibert, exercici 2017.
Convocatòria del Ple Extraordinari i Urgent
del 25 d’octubre de 2017
Convocatòria de sessió extraordinària del
Ple Municipal de 30 d'octubre de 2017
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària (exp. 26/2017)

25/10/2017

1137/2017

2017-1225

25/10/2017

1077/2017

2017-1226
2017-1227

25/10/2017
25/10/2017

1392/2017
149/2017

2017-1228

25/10/2017

1374/2017

2017-1229

26/10/2017

1389/2017

2017-1230

26/10/2017

1206/2015

2017-1231

26/10/2017

1372/2017

2017-1232

26/10/2017

1176/2017

2017-1233
2017-1234

26/10/2017
27/10/2017

1370/2017
1286/2017

2017-1235

27/10/2017

689/2017

2017-1236

27/10/2017

567/2017

2017-1237

27/10/2017

1702/2016

2017-1238

27/10/2017

1356/2017

2017-1239

27/10/2017

1355/2017
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2017-1224

Prendre coneixement de la comunicació
de transmissió dels efectes d’una
comunicació prèvia d’activitat d’oficina
tècnica
Prendre coneixement de la comunicació
prèvia d’activitat recreativa de l’activitat de
llits elàstics al C. Pica d’Estats, 11 del
polígon industrial Sant Isidre
Inici de procediment de baixa d’ofici
Comunicació de dades padronals
Composició i constitució de la comissió
organitzativa i política de l'Any pintor
Alfred Figueras 2018
Aprovació de la despesa de la nòmina
corresponent al mes d'Octubre de 2017.
Delegació lletrada assistència a Junta de
Compensació Pla parcial carretera de
Berga II
Cessió en comodat d'una escultura de
l'Agustí Penadés per la seva exposició a la
biblioteca municipal
Cessió en comodat de bens mobles
provinent de la família Casajoana- Carrera
Autorització Castaween Rosaleda
Atorgament de llicència d’obres
Autorització de modificació de llicència
d'obres
Aprovació de la factura número 111 dels
treballs facultatius del projecte
d’urbanització i reparcel·lació en l’àmbit de
la Modificació Puntual de planejament de
la plaça Onze de setembre – Jaume I i
entorn”
Aprovació i de la factura i certificació núm.
2 de les obres pels treballs inclosos en la
memòria tècnica “actuacions de
reparacions de diferents parcs infantils
existents”.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del
Territori de 2 de noviembre de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidencia i
Serveis Centrals de 2 de noviembre de
2017

27/10/2017

1357/2017

2017-1241

27/10/2017

1303/2017

2017-1242

28/10/2017

1644/2016

2017-1243

28/10/2017

1305/2017

2017-1244

28/10/2017

925/2017

2017-1245

28/10/2017

1225/2017

2017-1246

28/10/2017

1433/2015

2017-1247

28/10/2017

1374/2017

2017-1248

28/10/2017

644/2016

2017-1249

28/10/2017

1129/2017

2017-1250

28/10/2017

715/2016

2017-1251

28/10/2017

452/2015

2017-1252

28/10/2017

1232/2017

2017-1253

28/10/2017

895/2017

2017-1254

28/10/2017

1414/2017

2017-1255

28/10/2017

629/2017

2017-1256

30/10/2017

1389/2017

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania de 2 de noviembre de 2017
Liquidació de la taxa de paradistes del
mercat venda no sedentària (mercat
setmanal) corresponent al 3er trimestre de
2017.
Autoritzar devolució de garantia definitiva
del contracte dels treballs per a la
redacció del projecte reducció de riscos
d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas
pel casc urbà de Sant Fruitós de Bages, i
per la dirección d’obra
No procedir a l'obertura expedient d'ordre
d'execució
Rectificació del decret incoació de baixa
per caducitat ENCSARP
Atorgament de llicència d’obres
Finalització d’una comissió de serveis de
per superació de procés selectiu de
mobilitat horitzontal
Convocatòria de la comissió organitzativa
de l'Any pintor Alfred Figueras 2018
Imposició de multa coercitiva
Aprovació llista provisional admesos/es i
exclosos/es, composició del tribunal i data
proves procés selectiu dues places
educadores llar d'infants
Imposició d’una penalitat a l’empresa
contractista dels serveis de manteniment
dels ascensors dels edificis municipals i
altres aparells elevadors de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages.
Atorgament de llicència urbanística en sòl
no urbanitzable
Atorgament de llicència urbanística per
obres menors
Atorgament de llicència urbanística per
obres majors
Renúncia voluntària com a tècnica de
Recursos Humans
Resolució de recurs de reposició
Regularització de la nòmina d’octubre
2017
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2017-1240

30/10/2017

1582/2016

2017-1258

30/10/2017

793/2013

2017-1259
2017-1260

30/10/2017
30/10/2017

1314/2017
1236/2017

2017-1261

30/10/2017

1133/2017

2017-1262

31/10/2017

1420/2017

2017-1263

31/10/2017

1415/2017

2017-1264

31/10/2017

1404/2017

2017-1265

31/10/2017

1421/2017

2017-1266

31/10/2017

1443/2015

2017-1267

31/10/2017

356/2017

2017-1268

31/10/2017

1405/2017

2017-1269

31/10/2017

2017-1270

31/10/2017

1358/2017

2017-1271

31/10/2017

1425/2017

1389/2017
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2017-1257

Aprovació de l’expedient i el plec de
clàusules administratives que han de regir
la contractació de les obres contingudes
en el document tècnic anomenat “Projecte
per la construcció d’una sala office a la
planta semisoterrani de l’Ajuntament”.
Complement del decret 2015-0785 de
resolució dels recursos de reposició
interposats contra l’acord d’aprovació
definitiva del compte de liquidació definitiu
El Grau.
Atorgament de llicència d’obres menors
Atorgament de llicència d’obres menors
Convocatòria de la comissió d’estudi
encarregada de l’elaboració 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.
Reducció d’un terç de la jornada d’una
treballadora, educadora llar d'infants, per
tenir cura del seus fills
Aprovació del procés selectiu d'un/a
Tècnic/a mig Recursos Humans fins a la
cobertura definitiva de la plaça
Nomenament com a caporal per a
superació procés mobilitat horitzontal
Comunicació dels llocs per a la col·locació
gratuïta de cartells i locals per realització
d’actes de campanya electoral i
convocatòria de Ple pel sorteig públic dels
membres de les meses electorals
(Parlament de Catalunya 2017)
Aprovació de l’acta de recepció dels
treballs de subministrament de tecnologia
per la millora energètica de l’enllumenat
públic i semàfors.
Aprovació del model de certificat
d'assistència als Tallers Ocupa't
Nomenament interí com a agent per
substitució per IT del titular
Regularització de la nòmina d’octubre
Autorització d’ús d’equipaments educatius
de l’escola Monsenyor Gibert per part de
l’Ampa Monsenyor Gibert.
Inici de procediment per baixa d’ofici

31/10/2017

1425/2017

2017-1273

31/10/2017

1418/2017

2017-1274

31/10/2017

760/2017

2017-1275

31/10/2017

1719/2016

2017-1276 1

02/11/2017

1443/2015

2017-1277

02/11/2017

901/2017

2017-1278

02/11/2017

1353/2017

2017-1279

02/11/2017

340/2017

2017-1280

02/11/2017

1443/2015

2017-1281

02/11/2017

39/2017

2017-1282

02/11/2017

884/2015

Resolució de la sol·licitud de baixa en el
Padró
Reclamació per danys al mobiliari urbà per
accident de trànsit (diligències prèvies
540/17 jutjat instrucció 6 de Manresa)
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i
final i la seva factura nº 2217,
corresponent a l’execució dels treballs
continguts en la memòria anomenada
“Reforma de les instal·lacions
d’enllumenat de la pista del pavelló i del
camp de futbol 7 municipals.
Llistat pel cobrament del servei de
teleassistència del mes de novembre.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 9 i
la seva factura nº 373954, corresponent al
contracte mixt subministrament de
tecnologia per a la millora energètica de
l’enllumenat públic i semàfors, i el servei
de manteniment integral amb garantia
total
Aprovació de la factura número A - 445/17
corresponent a les obres complementàries
dels treballs compresos en la
documentació tècnica anomenada
“Millores de pavimentació del pati de
l’Escola Monsenyor Gibert”.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local del dia 6-11-17
Bestreta de caixa fixa Alcaldia i Tresoreria
des del 13 de setembre al 23 d'octubre
2017
Aprovació de la certificació d’obra núm. 9 i
la seva factura nº 373954, corresponent al
contracte mixt subministrament de
tecnologia per a la millora energètica de
l’enllumenat públic i semàfors, i el servei
de manteniment integral amb garantia
total
Alta de nous usuaris al Portal de
Entidades Locales
Modificació de l'ús del despatx dels grups
municipals

En aquest decret hi manca la firma electrònica del secretari degut a que se’n va cancel·lar la
tramitació. Aquest decret va ser substituït pel decret número 2017-1280, de la mateixa data.
1
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2017-1272

03/11/2017

1316/2017

2017-1284

03/11/2017

1354/2017

2017-1285

07/11/2017

901/2017

2017-1286

07/11/2017

1430/2017

2017-1287

07/11/2017

1354/2017

2017-1288

07/11/2017

60/2017

2017-1289

07/11/2017

1434/2017

2017-1290

09/11/2017

1163/2017

2017-1291

09/11/2017

1161/2017

2017-1292

09/11/2017

1450/2017

2017-1293

09/11/2017

1103/2015

2017-1294

09/11/2017

829/2017

2017-1295

09/11/2017

830/2017

2017-1296

09/11/2017

831/2017

2017-1297

09/11/2017

1013/2017

2017-1298

09/11/2017

1014/2017

2017-1299

09/11/2017

1066/2017

Atorgament de llicència urbanística per fer
treballs de pintura exterior i interior, neteja
i reparació de goteres
Convocatòria de la sessió ordinària del ple
municipal pel dia 9-11-17
Aprovació de la factura número 20171064
corresponent a les obres complementàries
dels treballs compresos en la
documentació tècnica anomenada
“Millores de pavimentació del pati de
l’Escola Monsenyor Gibert
Adscripció temporal en comissió de
serveis com a Tècnica de Recursos
Humans
Modificació del decret 1284/2017 sobre
convocatòria ple del dia 9.11.17
Serveis mínims per la vaga general del dia
08.11.2017
Concessió d’ajudes econòmiques
d’urgència social amb caràcter urgent
Prendre coneixement de la declaració
responsable d’obertura de l’activitat de
centre de logopèdia i psicologia
Prendre coneixement de la comunicació
de transmissió dels efectes d’una
comunicació prèvia d’activitat recreativa
de bar
Utilització de la sala office dels
treballadors
Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la
Corporació i l’assignació mensual als
grups municipals (OCTUBRE 2017)
Incoació d’expedient sancionador per
abocament de residus.
Incoació d’expedient sancionador per
abocament de residus.
Incoació d’expedient sancionador per
abocament de residus.
Incoació d’expedient sancionador per
abocament de residus.
Incoació d’expedient sancionador per
abocament de residus.
Incoació d’expedient sancionador per
abocament de residus.

Pàgina 9 de 64
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 49A2Y363TTGMG4ZLJPW7TGAXY | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 64

2017-1283

09/11/2017

181/2017

2017-1301

09/11/2017

80/2017

2017-1302

09/11/2017

1174/2017

2017-1303

10/11/2017

1111/2017

2017-1304

10/11/2017

760/2017

2017-1305

10/11/2017

1452/2017

2017-1306

10/11/2017

1437/2017

2017-1307

10/11/2017

1438/2017

2017-1308

10/11/2017

1439/2017

2017-1309

10/11/2017

1445/2017

2017-1310

10/11/2017

1447/2017

2017-1311

10/11/2017

1080/2017

2017-1312

10/11/2017

1291/2017

2017-1313

10/11/2017

1380/2017

2017-1314

10/11/2017

1243/2017

2017-1315

10/11/2017

1377/2017

2017-1316

10/11/2017

1284/2017

2017-1317

10/11/2017

1257/2017

2017-1318

10/11/2017

1252/2017

Llistat per el cobrament del servei
d'atenció domiciliària del mes d'octubre
Exempció de la taxa d’escombraries
domèstiques per a beneficiaris que
perceben ingressos inferiors al Salari
Mínim Interprofessional
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants
corresponent al mes de novembre 2017
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
Aprovació de l’acta de recepció del servei
pels treballs de direcció facultativa dels
treballs definits a la memòria valorada per
a la reforma de les instal·lacions
d’enllumenat de la pista del pavelló
d’esports i el camp de futbol 7
Aprovació d’un conveni pràctiques com a
delineant d’un alumne de l'Institut
Lacetània
Reconeixement de trienni a treballadora
Reconeixement de trienni a funcionari
interí
Reconeixement de trienni a funcionari
Aprovació d’atorgament de bestreta a
untreballador
Aprovació d’assistència a cursos diversos
per part de personal divers
Prendre coneixement de la comunicació
de transmissió dels efectes d’una
comunicació d’activitat recreativa de bar
Atorgament de Llicència per tala de 6
arbres per consum domèstic
Atorgament de Llicència urbanística
d’obres per pintat de façana
Atorgament de llicència d’obres per fer
arrebossats, paviment rampa i teules
Atorgament de llicència d’obres de
pavimentació de pati amb formigó
Atorgament de llicència obres per canviar
teules malmeses
Atorgament de llicència obres per canviar
gelosia de terrassa
Atorgament de llicència obres per
substitució de porta d’accés
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2017-1300

10/11/2017

443/2017

2017-1320

10/11/2017

1254/2017

2017-1321

10/11/2017

1381/2017

2017-1322

10/11/2017

36/2014

2017-1323

10/11/2017

36/2014

2017-1324

10/11/2017

1285/2017

2017-1325

10/11/2017

1237/2017

2017-1326

10/11/2017

1242/2017

2017-1327

10/11/2017

265/2017

2017-1328

13/11/2017

1247/2017

2017-1329

13/11/2017

1443/2017

2017-1330

13/11/2017

1404/2017

2017-1331

14/11/2017

1418/2016

14/11/2017

1421/2017

2017-1332

2

Aquest decret s’anul.la, ja que també es va enviar a signar pel vicesecretari, per motius d’urgència,
essent la versió vàlida la del decret núm. 2017-1335, de la mateixa data.
2
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2017-1319

Aprovació de l’acta de recepció del servei
pels treballs de direcció facultativa i
coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució de les obres de renovació i
millora de la instal·lació de climatització
Llicència d’obres d’instal·lació de dos pals
de fusta per escomesa telefònica
Llicència d’obres per fer cata per la
reparació de canalització
Actualització d’equip instructor en
tramitacions assistides (codis TA9, TA11,
TA12 i TA13)
DECRET incorporació tramitació assistida
TA14-ocupacio via publica obres (no
bastides i elevadors)
Llicència d’obres de substitució de canals
pluvials,
Llicència d’obres de canviar teules i
reforma del lavabo
Llicència d’obres de canviar rajoles
entrada garatge i balcó
Resolució de recurs de reposició
Llicència obres per sanejar teulada i
canviar teules malmeses
Incoació d’expedient de protecció de la
legalitat en matèria d’activitats, per exercir
una activitat d’habitatge d’ús turístic
Nomenament com a Cap de la policia
local del caporal un cop superat el procés
selectiu de mobilitat
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres contingudes en el document tècnic
anomenat “reordenació dels sentits de
circulació i senyalització viària del barri de
Pineda de Bages”
Esmena del decret núm. 2017-1265,
sobre llocs per propaganda electoral i
locals per actes campanya i ple sorteig
meses Eleccions Catalunya 2017

14/11/2017

1421/2017

2017-1334

14/11/2017

1223/2017

2017-1335

14/11/2017

1421/2017

2017-1336

14/11/2017

1475/2017

2017-1337

14/11/2017

555/2017

2017-1338

14/11/2017

452/2017

2017-1339

14/11/2017

1389/2017

2017-1340

14/11/2017

1429/2017

2017-1341

15/11/2017

1423/2017

2017-1342

15/11/2017

1248/2017

2017-1343

15/11/2017

1311/2017

2017-1344

15/11/2017

1432/2017

2017-1345

16/11/2017

1374/2017

2017-1346

16/11/2017

1073/2017

2017-1347

16/11/2017

1464/2017

2017-1348

16/11/2017

884/2015
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2017-1333

Designació dels representants de
l'administració per les Eleccions al
Parlament de Catalunya 2017, que tindran
lloc el dia 21 de desembre de 2017
Llista admesos/es i exclosos/es,
composició tribunal i data proves procés
borsa administratius/ves
Esmena del decret núm. 2017-1265,
sobre llocs per propaganda electoral i
locals per actes campanya i ple sorteig
meses Eleccions Catalunya 2017
Adhesió al Pla de formació de la Diputació
de Barcelona corresponent a l'any 2018
Justificació del conveni amb la Fundació
Abadia Montserrat 2025.
Justificació conveni amb Elenc teatral dels
pastorets.
Regularització de la nòmina d’octubre
2017
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient
núm.1429/2017 de RELACIÓ DE
FACTURES, número de relació
O/2017/206 i O/2017/207
Aprovació gratificacions, serveis
extraordinaris i hores extres corresponents
al mes d'octubre (nòmina novembre)
Llicència Urbanística obra menor per
rampa accés pàrquing
Comunicació d’enderroc de cobert
Liquidació curs informàtica 1 paquet office,
curs 2017-2018.
Designació de la comissió política Any
Pintor Alfred Figueras 2018 i primera
convocatòria
Aprovació de les indemnitzacions per la
participació com a assessor de tribunals
de selecció de l’Administració Local
(administratius, enginyer tècnic, i agents i
caporal de la policia local).
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 20 de
novembre de 2017
Modificació 23a del cartipàs municipal en
competències de l'alcalde

16/11/2017

245/2017

2017-1350

17/11/2017

1129/2017

2017-1351

17/11/2017

39/2017

2017-1352

17/11/2017

1498/2017

2017-1353

17/11/2017

448/2017

2017-1354

17/11/2017

819/2017

2017-1355

17/11/2017

445/2017

2017-1356

18/11/2017

1405/2017

2017-1357

20/11/2017

1264/2017

2017-1358

20/11/2017

1246/2017

2017-1359

20/11/2017

1448/2017

2017-1360

20/11/2017

1582/2016

2017-1361

20/11/2017

1349/2017

2017-13623

20/11/2017

1490/2017

Convocatòria de reunió del Consell
municipal de la Gent gran.
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es
del procés selectiu de dues educadors/es
de la llar d'infants fins a la seva cobertura
definitiva
Donar de baixa a un treballador com a
usuària del Portal de Entidades Locales
Devolució drets examen candidata procés
borsa administratius/ves
Justificació conveni Agrupació Coral.
Aprovació de les factures 17 111 i 17 112,
corresponent als honoraris meritats en el
marc del contracte menor de referència
Justificació conveni Música Clàssica.
Renúncia voluntària com agent de la
policia local
Llista admesos/es i exclosos/es,
composició tribunal i data valoració mèrits
procés auxiliar de la llar
Llicència urbanística d’obres de treballs de
pintura i canvi de mobiliari
Devolució de la garantia de la prestació
d’obres del contracte per les obres
d’instal·lació de climatització
Aprovació de l’acta de recepció dels
treballs continguts en el projecte
d’execució d’una sala office a la planta
semisoterrani de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
Contractació com a treballadora familiar
per substitució titulars durant Nadal i
permís matrimoni una de les titulars
Aprovació abonament rebuts IBI de
l’exercici 2017 del terreny cedit a
l’Ajuntament com a pàrquings d’ús públic

Aquest decret es va enviar a signatura del regidor de Serveis econòmics quan

l’assumpte era competència de l’alcalde, al contenir un reparament de la intervenció,
per la qual cosa, en virtut de l’article 217 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que
es transcriu: Article 217. Discrepàncies.1. Quan l'òrgan a què afecti l'objecció no
estigui d'acord amb aquest, correspon al president de l'entitat local resoldre la
discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en
cap cas.
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3

2017-1349

20/11/2017

1468/2017

2017-1364

20/11/2017

1361/2017

2017-1365

20/11/2017

846/2017

2017-1366

21/11/2017

1203/2014

2017-1367

21/11/2017

527/2015

2017-1368

21/11/2017

266/2017

2017-1369

22/11/2017

1388/2017

2017-1370

22/11/2017

220/2017

2017-1371

23/11/2017

469/2017

23/11/2017

1400/2017

2017-1373

23/11/2017

29/2017

2017-1374

23/11/2017

214/2017

2017-1372

5

Aprovació abonament rebuts IBI de
l’exercici 2017 de terreny cedit a
l’Ajuntament com a pàrquings d’ús públic
Llicència obres per canviar enrajolat cuina
Nomenament per execució programa
temporal com arquitecte tècnic dins dels
Plans d'ocupació 2017
Reconeixement devolució ingressos i
ordenació de pagament per recurs per
subvenció AODL 2011
Atorgament de pròrroga de llicència
d’obres (Carrer Sakura, núm. 33-39, P.I.
Santa Anna)
Declaració de caducitat d’expedient
Execució d’aval bancari com a garantia de
l’obra “Nova biblioteca, arxiu municipal i
urbanització a Sant Fruitós de Bages”
Autorització de devolució de garantia
Justificació de conveni amb l’Escola Pla
del Puig
Justificació del curs d’anglès A2 1r.
Trimestre 2017-2018.
Aprovació de la certificació d’obra número
1 i la seva factura, corresponent a les
obres contemplades en el document
“Separata fase 2 del Projecte
d’Urbanització de la unitat d’actuació 16a
La Serreta”.
Convocatòria de la sessió ordinària del
Consell Municipal de Joventut a celebrar
el dia 4 de desembre de 2017

4

Aquest decret es va enviar a signatura del regidor de Serveis econòmics quan
l’assumpte era competència de l’alcalde, al contenir un reparament de la intervenció,
per la qual cosa, en virtut de l’article 217 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que
es transcriu: Article 217. Discrepàncies.1. Quan l'òrgan a què afecti l'objecció no
estigui d'acord amb aquest, correspon al president de l'entitat local resoldre la
discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en
cap cas.
5 En aquest decret hi ha un error en no coincidir les firmes electròniques amb les
persones que consten a “participació de qui signa” , al final del document.
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2017-1363 4

23/11/2017

75/2017

2017-1376

23/11/2017

1399/2017

2017-1377

23/11/2017

1494/2017

2017-1378 6

23/11/2017

1487/2017

2017-1379

23/11/2017

449/2017

2017-1380

23/11/2017

1497/2017

2017-1381

23/11/2017

1504/2017

2017-1382

23/11/2017

1501/2017

2017-1383

23/11/2017

1488/2017

2017-1384

23/11/2017

6612 2009/15

2017-1385

23/11/2017

1512/2017

6

Aquest decret es va enviar a signatura del regidor de Serveis econòmics quan
l’assumpte era competència de l’alcalde, al contenir un reparament de la
intervenció, per la qual cosa, en virtut de l’article 217 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, que es transcriu: Article 217. Discrepàncies.1. Quan l'òrgan a
què afecti l'objecció no estigui d'acord amb aquest, correspon al president de
l'entitat local resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta
facultat no serà delegable en cap cas. Addicionalment, cal indicar que el
número d’expedient que consta al decret no és el correcte i que hauria de ser el
núm. 1487/2017.
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2017-1375

Aprovació del reconeixement d’obligacions
i ordenació del pagament corresponents
als lloguers que ocupen diferents serveis
municipals (NOVEMBRE/2017)
Liquidació del Taller de memòria 20172018
Aprovació de compensació de deutes i
l’extinció total dels deutes amb un
particular, corresponent a l’expedient nº
1494/2017.
Aprovació abonament rebuts IBI de
l’exercici 2017 del terreny cedit a
l’Ajuntament com a pàrquings d’ús públic
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvenció nominativa de
l’Associació Brogit difonem cultura de Sant
Fruitós de Bages, exercici 2017.
Modificació de crèdit 30/2017 generació
de crèdits per ingressos i incorporació de
romanents
Instrucció de tancament pressupostari de
l’exercici 2017
Compromís de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages demanar els permisos
necessaris respecte als terrenys afectats
per l’execució de l’avantprojecte presentat
per la subvenció del FEDER de Catalunya
2014-2020.
Nomenament interí com a agent per
substitució titular de baixa per IT
Aprovació de la rehabilitació i pròrroga de
llicència d’obres
Inici de procediment de baixes d'ofici del
padró d'habitants per inscripció indeguda

23/11/2017

1231/2014

2017-1387

23/11/2017

1509/2017

2017-1388

23/11/2017

43/2017

2017-1389

23/11/2017

1516/2017

2017-1390

23/11/2017

1471/2017

2017-1391

23/11/2017

1368/2016

2017-1392

27/11/2017

1309/2017

2017-1393
2017-1394

27/11/2017
27/11/2017

1365/2017
1440/2017

2017-1395

29/11/2017

1406/2017

2017-1396

29/11/2017

674/2017

2017-1397

29/11/2017

1517/2017

2017-1398

29/11/2017

1522/2017

2017-1399

29/11/2017

340/2017

2017-1400

29/11/2017

1126/2017

Aprovació de caducitat llicència i
suspensió d’obres
Procés participatiu per escollir el nom de
la plaça on està ubicat el consistori
municipal
Emissió i enviament a sol·licitant
certificació de documents
Retorn a l’horari general d’un funcionari
Aprovació de la sol·licitud a la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
respecte al detall del servei i cost per a
l’adhesió al servei de creació i control del
cens genètic caní del citat ens.
Autorització d’obertura al públic (vianants i
vehicles) de l’àmbit de l’obra del Projecte
d’Urbanització de la Plaça de la Vila.
Llicència per a la legalització del sistema
d’aigües residuals domèstiques
Incoacio d’expedient disciplinari
Aprovació nòmina novembre 2017
Autorització i ordenació del pagament a
justificar de les entrades per la sortida al
Teatre Tívoli (Barcelona) per veure l’obra
“DIRTY DANCING” el dia 16 de desembre
de 2017
Estimar la petició i aprovar el nou càlcul
de la liquidació núm. 2015/0000003099,
per avançament de la data de termini
Aprovació del fraccionament de la
liquidació tributària núm.
2017/0000002971, de llicència d'obres
(EXP. 1088/2017)
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient núm.
1522/2017 de RELACIÓ DE FACTURES
número de relació O/2017/228 i
O/2017/230
Aprovació dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa (24 d'octubre al 20
de novembre, ambdós inclosos)
Renúncia voluntària d’un agent de la
Policia Local
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2017-1386

29/11/2017

1367/2016

2017-1402

29/11/2017

159/2017

2017-1403

29/11/2017

29/2017

2017-14047

29/11/2017

29/2017

2017-1405

29/11/2017

718/2016

2017-1406

29/11/2017

1144/2017

2017-1407

30/11/2017

401/2016

2017-1408

30/11/2017

947/2017

2017-1409

30/11/2017

1455/2017

En aquest decret hi consta el signatari erroni al peu de signatura (el vicesecretari enlloc del
secretari)
7
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2017-1401

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte per l’execució de les obres
contingudes en el Projecte executiu de la
primera fase de les obres de
reurbanització del carrer Padró.
Aprovació de la justificació de subvenció
nominativa d’Amical de Mauthausen i
altres camps i totes les víctimes del
nazisme a Espanya,exercici 2017.
Aprovació de la certificació d’obra número
4 i la seva factura, corresponent a les
obres contemplades en el document
“Separata fase 1 del Projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta
Aprovació de la certificació d’obra número
3 i la seva factura, corresponent a les
obres contemplades en el document
“Separata fase 1 del Projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta
Aprovació de les factures 17 075 i 17 105,
corresponent als honoraris meritats en el
marc del contracte menor de referència
Contractació en pràctiques d’una persona
jove beneficiària del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, per a la
convocatòria 2017.
Aprovació de relació de beneficiaris de la
bonificació de la taxa de per la prestació
del servei de gestió de residus municipals
per ús de deixalleria i compostatge
domèstic 2017
Autorització de llicència d’obres majors
per a modificació d'accessos i redistribució
interior d’habitatge unifamiliar
Incoacció de Procediment Sancionador
per infraccions a les lleis 10/1999, de 30
de juliol I 50/1999, de 23 de desembre
(tinença d’animals de companyia)

30/11/2017

1559/2017

2017-1411

30/11/2017

282/2017

2017-1412

30/11/2017

1526/2017

2017-1413

30/11/2017

1525/2017

2017-1414

30/11/2017

1527/2017

2017-1415

30/11/2017

1499/2017

2017-1416

30/11/2017

1309/2017

2017-1417

01/12/2017

1221/2017

2017-1418

01/12/2017

1226/2016

2017-1419

01/12/2017

29/2017

2017-1420

01/12/2017

1369/2017

2017-1421

01/12/2017

36/2014

2017-1422

01/12/2017

1343/2017
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2017-1410

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient núm.
1559/2017 de RELACIÓ DE FACTURES
número de relació O/2017/236
Instal.lació de terrassa per establiment de
restauració BAR LA PARADA, durant
temporada alta 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del
Territori pel dia 5 de desembre de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i
Serveis Centrals pel dia 5 de desembre de
2017
Convocatòria de la Comissió informativa
de Serveis a la Ciutadania pel dia 5 de
desembre de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local del 4.12.17
Llicència per la legalització de sistam de
depuració d’aigües residuals domèstiques
Atorgament de llicència d'obres i canvi
d’ús
Aprovació de la factura relativa al
contracte menor pels serveis de direcció
de les obres, direcció d’execució i
coordinació de seguretat i salut de les
obres del Projecte constructiu d’una
passarel·la sobre la C-16c
Aprovació de la certificació d’obra número
2 i la seva factura, corresponent a les
obres contemplades en el document
“Separata fase 2 del Projecte
d’Urbanització de la unitat d’actuació 16a
La Serreta
Incoació d’expedients sancionadors per
infraccions de trànsit (remeses Diputació)
Ampliació de l'annex de la DUTA de la
TA14.
Convocatòria de la comissió de seguiment
de la residència i centre de dia " Els
Lledoners"

01/12/2017

1374/2017

2017-1424

01/12/2017

1646/2016

2017-1425

01/12/2017

1719/2016

2017-1426

04/12/2017

884/2015

2017-1427

04/12/2017

23/2016

2017-1428

04/12/2017

672.07.017/02

2017-1429

04/12/2017

1369/2017

2017-1430 8

04/12/2017

1385/2017

2017-1431

04/12/2017

1557/2017

2017-1432

04/12/2017

1412/2017

2017-1433

04/12/2017

561/2017

2017-1434

04/12/2017

1402/2017

2017-1435

04/12/2017

332/2014

2017-1436

04/12/2017

884/2015

En aquest decret hi manca la capçalera que indica l’expedient del qual forma part (expedient
1385/2017, Expropiacions del Projecte del camí de Sant Benet)
8
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2017-1423

Incorporació d'un nou membre a la
comissió organitzadora de l'Any pintor
Alfred Figueras i convocatòria de la
comissió pel dia 14 de desembre de 2017
Aprovació de llicència d'obres
Exp.1646/2016
Aprovació del padró d’usuaris pel
cobrament del servei de Teleassistència
mes de desembre 2017
Delegació de l'alcalde per absència els
dies 6, 7 i 8 de desembre de 2017
Convocatòria del Consell Municipal de
Ràdio Sant Fruitós pel dia 12 de
desembre de 2017
Prendre coneixement del compliment dels
condicionants de l’acta de verificació de
data 07/03/2017, de l’activitat de
magatzem de material elèctric
Acord d'incoacció d'expedients
sancionadors per infracció de l'article
11.1.a) de la TRLSV
Concertació convenis conformitat amb
expropiació forçosa i mutu acord sobre
preu just expropiatori en relació al
"Projecte per la protecció contra la
caiguda de roques del camí de Sant Benet
a Sant Fruitós de Bages"
Reconeixement de trienni a una
treballadora
Atorgament de llicència d’obres menors
Prendre coneixement de la comunicació
prèvia d’obertura de l’activitat de comerç a
l’engròs de subministraments industrials
Alta al registre municipal d'entitats i
associacions de l'Assoc. voluntaris de
Protecció Civil de St. Fruitós.
Convocatòria de la comissió per la
implantació de la fibra òptica al municipi el
dia 28 de desembre de 2017 a les 13h.
24a modificació del cartipas municipal en
matèries competència de l’alcalde

05/12/2017

1376/2016

2017-1438

05/12/2017

1544/2017

2017-1439

05/12/2017

813/2017

2017-1440

05/12/2017

1558/2017

2017-1441

05/12/2017

1440/2017

2017-1442

05/12/2017

181/2017

2017-1443

05/12/2017

744/2017

2017-1444

05/12/2017

198/2016

05/12/2017

582/2016

2017-1446

05/12/2017

418/2016

2017-1447

05/12/2017

66/2017

2017-1448

05/12/2017

586/2017

2017-1449

05/12/2017

1577/2017

2017-1450

05/12/2017

945/2017

2017-1451

05/12/2017

198/2017

2017-1452

05/12/2017

415/2017

2017-1445

Extinció de la comissió de serveis com a
tècnica de contractació per incorporació
de la titular
Renúncia voluntària de treballador com a
conserge de l'escola Monsenyor Gibert
Atorgament de llicència obres per canvi
d'us de local a habitatge
Reconeixement d’un trienni
Regularització de la despesa de la nòmina
del mes de novembre 2017
Aprovar el padró d’usuaris pel cobrament
del servei d'atenció domiciliària mes del
mes de novembre 2017
Aprovació de la factura núm. 137 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
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i
la seva factura, corresponent a les obres
contingudes en el projecte constructiu
d’una pasarel.la sobre la C-16c, al Pk.
1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto,
terme municipal de Sant Fruitós de Bages
Aprovació de la certificació número 2 i
última i de la despesa corresponent a
l’increment d’amidaments del contracte
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2
del contracte de les obres contingudes en
el document tècnic anomenat “reordenació
dels sentits de circulació i senyalització
viària del barri de Pineda de Bages
Convocatòria del Consell Municipal
d’Infància pel dia 12 de desembre de 2017
Formalització de contracte de relleu com a
conserge de l’escola Monsenyor Gibert
Atorgament de llicència d’obres menors
per muntatge i desmuntatge bastida.
Atorgament de llicència d’obres majors
Renúncia voluntària com a conserge
escola
Aprovació de la llista admesos/es i
exclosos/es, composició del tribunal i data
prova procés selectiu Tècnic/a mig de
RRHH fins a la cobertura definitiva
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2017-1437

2017-1453

07/12/2017

730/2017

2017-1454

07/12/2017

606/2017

2017-1455

07/12/2017

198/2017

2017-1456

07/12/2017

544/2017

Aprovació de reconeixement de l’obligació
i pagament de subvenció de primer
establiment per la construcció i adequació
de la residència assistida i centre de dia
per la gent gran
Justificació i ordenació del pagament de
beca esportiva 2017
Correcció d’error material en decret a
efectes renúncia voluntària (decret núm.
2017-1451, de 5.12.17)
Correcció d’error material en decret a
efectes renúncia voluntària (decret núm.
2017-1438, de 5.12.17)

Intervencions: Consten a l’audio de la sessió.
Una vegada demanada informació sobre varis Decrets per part dels grups municipals
d’ERC i CIU, el Ple de la Corporació es dona per assabentat dels Decrets abans
ressenyats.
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern de les següents
sessions: 6 i 20 de novembre de 2017 (exped. 1353/2017 i 1464/2017).

Una vegada demanada informació sobre varis Acords per part dels grups municipals
d’ERC i CIU, el Ple de la Corporació es dona per assabentat dels acords adptats en
les Juntes de Govern Local esmentades.
4. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(tercer trimestre 2017), de subministrament d’informació de les entitats
locals (exp. 1426/2017)
En data 30 d’octubre 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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Intervencions: Consten a l’audio de la sessió.

El Ple de la Corporació es dona per assabentat.

5. Informació de les regidories

El regidors de Govern informen sobre diversos assumptes relacionats amb les seves
àreas de gestió.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Aprovació del text de conveni de col·laboració per “Instal·lació de
calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la Província”,
promoguda per la Diputació de Barcelona, dins la convocatòria de
cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6, segons ORDRE GAH/45/2016 de 7 de març (exp.
751/2016)
Primer. La Junta de Govern Local de data 7 de març de 2016 va aprovar inicialment el
“Projecte executiu d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa al CEIP Monsenyor
Gibert i l’escola bressol Les Oliveres de Sant Fruitós de Bages”, redactat per l’empresa
EMC Enginyeria i Gestió de Projectes Ambientals, S.L, amb un pressupost d’execució
per contracte de 310.815’68 € (IVA 21% inclòs); el Projecte va aprovar-se
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Intervencions: Consten a l’audio de la sessió.

definitivament en data 3 de maig de 2016 (publicació BOP 19 de maig de 2016).
Segon. Per Decret de l’Alcalde núm. 2016-0642, en data 1 de juny de 2016, es va
acordar aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en l’operació
“Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la Província”,
promoguda per al Diputació de Barcelona, dins la convocatòria de cofinançament del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, segons
Ordre GAH/45/2016 de 7 de març, en el benentès que la Diputació de Barcelona és
l’entitat beneficiària i assumeix el finançament de la inversió segons les condicions
establertes a l’esmentada convocatòria, i entre d’altres qüestions es manifestava que
prèviament a l’execució del projecte, les condicions d’ús, propietat i cessió
d’instal·lacions es regirien mitjançant conveni específic entre les administracions.
Tercer. En data 31 de maig de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7381 la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig de 2017, per la qual es seleccionen les operacions de
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6; a favor de la Diputació de Barcelona, i que entre les quals
figurava la instal·lació de biomassa de Sant Fruitós de Bages, descrita anteriorment.
Quart. La Diputació de Barcelona ha realitzat la tramesa proposta de conveni de
col·laboració, per tal de regular la relació entre les dues institucions abans de procedir
a l’execució del projecte.

“(...)

2. Conforme amb la citada proposta de conveni, cal destacar les següents qüestions
relatives a la necessitat i oportunitat en benefici de l’ajuntament:
a) La Diputació de Barcelona finançarà la totalitat de les despeses relatives a
l’execució del “Projecte executiu d’una xarxa de calor amb caldera de
biomassa al CEIP Monsenyor Gibert i l’escola bressol Les Oliveres de Sant
Fruitós de Bages”, per un import previst de 310.815,68 euros (IVA 21%
inclòs), dels quals una part es troba subvencionat pel fons FEDER
(Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig).
b) Igualment, la Diputació efectuarà el procediment de licitació i contractació
d’una empresa externa per executar el projecte mencionat, el sistema de
telegestió, així com les despeses derivades de la legalització de les
instal·lacions una vegada executades.
c) La Diputació es farà càrrec de les obligacions previstes a l’apartat 23 de les
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Cinquè. Vista la memòria justificativa, obrant en l’expedient, emesa per l’enginyer
municipal, en data 23 d’octubre de 2017, la qual conclou que la proposta de conveni
que s’adjunta al present compleix amb les prescripcions indicades a la Llei 40/2015,
de, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic; i se’n desprenen les següents
consideracions tècniques:

bases reguladores dels ajuts cofinançats pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març).
d) Fruit de l’execució de les prestacions anteriorment indicades, l’Ajuntament
tan sols haurà d’assumir les pertinents prestacions de gestió
(subministrament de combustible) i manteniment de les instal·lacions, una
vegada es trobin finalitzades. I lògicament, posar a disposició de la
Diputació els pertinents terrenys municipals per portar a terme l’execució
del projecte.
e) L’execució de les instal·lacions permetran renovar substancialment i millorar
l’eficiència energètica de les actuals instal·lacions tèrmiques dels edificis
(circuit primari), i en especial del CEIP Monsenyor Gibert. Que a la vegada
es traduirà amb un estalvi econòmic en el consum de combustible (analitzat
a l’apartat de fets i posteriorment del present informe).
f) I a més, permetran disposar al municipi d’instal·lacions tèrmiques que no
consumeixin combustibles fòssils (gas natural), sinó biomassa d’origen
forestal (estella) amb origen a la gestió forestal dels boscos (preferentment
el més propers possibles).
g) Finalment, destacar que la citada actuació permetrà portar a terme una de
les actuacions contemplades a l’aprovat Pla d’Acció d’Energia Sostenible
(PAES) del municipi.

a) D’acord amb l’apartat 9 de la memòria del projecte executiu es preveu un
estalvi econòmic anual derivat del consum de combustible (de l’actual gas
natural canalitzat a la futura biomassa forestal en estella) de 9.765,00 euros
(IVA exclòs).
b) No obstant, el mateix apartat estableix augments anuals dels preus dels
combustibles de forma diferenciada. És a dir, es preveuen augments anuals
superiors en el cas del gas natural (5%) que de la biomassa forestal
(estella). Pels quals tenint en compte un IPC del 3% es preveu un escenari
a l’any quinze, amb un estalvi anual de 25.310,30 euros (IVA exclòs).
c) D’acord amb l’anterior es preveia un període d’amortització simple de la
inversió de 15 anys. No obstant, al estar l’actuació completament finançada
per la Diputació de Barcelona, l’amortització de la inversió per part de
l’ajuntament serà immediata.
d) D’altra banda, cal destacar l’impacte econòmic en origen de caràcter local,
o dins l’àmbit regional, que suposa la gestió forestal necessària per a
l’obtenció de l’estella, en detriment de les explotacions per l’obtenció de gas
natural en països estrangers, que suposa una major petjada de carboni
derivada del transport del combustible. A més, de la lògica utilització d’un
font d’energia sostenible, en detriment d’un combustible fòssil amb majors
emissions de gasos d’efectes hivernacle. (...)”
Sisè. Vist l’informe emès per part del secretari i de la interventora municipal
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3. Cal destacar les següents qüestions relatives a l’impacte econòmic derivat de
l’execució de l’actuació contemplada a la proposta de conveni:

Setè. En data 6 de novembre la Junta de Govern Local va aprovar la proposta de
conveni per regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, pel desenvolupament d’un projecte d’instal·lació d’una caldera
de biomassa en el municipi, en el marc de la subvenció atorgada a la Diputació de
Barcelona.
Vuitè. Atès que és competent el Ple per aprovar l’encomana de gestió, a tenor dels
arts. 21.1.p) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, l’art. 52.2.q) 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 i l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa, l’adopció dels
següents:
ACORDS:

Segon.- Declarar que l’obra a la qual es refereix aquest conveni, Instal·lació o
execució del projecte executiu d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa al CEIP
Monsenyor Gibert i l’escola bressol Les Oliveres de Sant Fruitós de Bages, tindrà el
caràcter d’obra municipal ordinària, atès que constitueix una instal·lació que
s’incorpora per accessió a la finca de titularitat municipal i, per tant, no requereix
llicència urbanística, ni se subjecta a la taxa per expedició d’aquestes llicències, ni a
l’impost de l’ICIO, sense perjudici d’allò que disposa en el pacte segon, apartat 9.
Tercer.- Trametre el present acord a la Diputació de Barcelona per la seva signatura i
publicar el present conveni i la present resolució al BOPB i a la seu electrònica de
l’Ajuntament a l’efecte de donar compliment als articles 11.3.b de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Quart.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la
formalització del present conveni.
Cinquè.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
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Primer.- Aprovar la proposta de conveni que s’incorpora al present acord (annex 1)
per regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, pel desenvolupament d’un Projecte d’instal·lació d’una caldera de
biomassa en el municipi, en el marc de la subvenció atorgada a la Diputació de
Barcelona pel programa operatiu FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Annex 1: Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
pel desenvolupament d’un Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa en
el municipi.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE
BAGES PEL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA
CALDERA DE BIOMASSA EN EL MUNICIPI, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PROGRAMA OPERATIU
FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6.
ENTITATS QUE INTERVENEN.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Sra. Mercè Conesa i
Pagès, facultada per la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , diferents del Ple,
publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistida per la secretaria general, Sra.
Petra Mahillo i García, en virtut de las facultats conferides pel Decret de la Presidència
de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de
data 2 d’agost de 2016).

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Per l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març la Generalitat de Catalunya va obrir
convocatòria del Programa Operatiu FEDER per finançar operacions d’interès
municipal i supramunicipal i que ofereix la possibilitat d’executar algunes de les
accions dels PAES en condicions financeres molt favorables. A aquesta convocatòria
es podien acollir les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis
amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya.
La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, tenint en
compte la coincidència dels seus objectius estratègics amb els de la convocatòria de la
Generalitat, va elaborar una proposta per a la instal·lació de 14 calderes de biomassa
amb estella forestal, per a les quals ja es disposava del corresponent projecte
executiu, en municipis de menys de 20.000 habitants, entre els quals es troba el
municipi de Sant Fruitós de Bages.
Per Decret de data 1 de juny de 2016, número 2016-0642, l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages va aprovar la participació en l’operació “Instal·lació de calderes de
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AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, representat per l’Alcalde de l’entitat,
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, assistit per part del secretari de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages Sr. Josep González Ballesteros.

biomassa forestal a diversos municipis de la província de Barcelona”, que promou la
Diputació de Barcelona dins de la convocatòria de cofinançament pel Programa
Operatiu FEDER de Catalunya establerta per l’ODRE GAH/45/2016 de 7 de març, sent
la Diputació de Barcelona l’entitat beneficiària i assumint el finançament de la inversió
segons les condicions establertes a l’esmentada convocatòria.
En data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va presentar la versió 1 de la
sol·licitud de subvenció i en data 7 de juliol de 2016 va presentar la versió 2,
completant així el tràmit de sol·licitud, d’acord amb el requeriment de la Generalitat de
Catalunya.
Segons Resolució de la Directora general d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, de data 16 de gener de 2017 de modificació de l’objectiu específic de la
sol·licitud, s’assigna l’objectiu específic final:
“4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en
les infraestructures i els serveis públics”,
En substitució de l’objectiu específic inicial:

Per Resolució definitiva GAH/1214/2017 de 26 de maig de 2017 de la Direcció General
d’Administració Local, publicada en el DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017, es
va concedir a la Diputació de Barcelona com a beneficiària del cofinançament FEDER
en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, una
subvenció de 1.735.667,76 € sobre un pressupost total de 3.471.335,52 €, per a
l’operació “Instal·lació de calderes de biomassa a la província de Barcelona”.
Per Decret de la Presidència de data 15 de juny de 2017 (ref. reg. D 6091/17) la
Diputació de Barcelona va acceptar la subvenció concedida.
Atès que es considera convenient l’aprovació i signatura d’un conveni de col·laboració
que reguli la relació entre les dues institucions abans de procedir a l’execució del
projecte d’Instal·lació de la caldera de biomassa forestal en el municipi de Sant Fruitós
de Bages.
Atès que la minuta de conveni ha estat aprovada per Acord de data................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
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“4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos
tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en
consonància amb el pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la
planificació de les comunitats autònomes”.

PACTES
Primer.-Objecte
Es objecte del present conveni regular la relació entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en l’execució del projecte d’Instal·lació de
calderes de biomassa forestal al municipi de Sant Fruitós de Bages.
Segon.- Obligacions de les parts
a) Compromisos de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
1.
2. Declarar que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és titular i té disponibilitat
dels terrenys, els immobles i les instal·lacions afectades al projecte objecte del
conveni, i que són els següents, tal com es desprèn de l’informe de l’enginyer
municipal:

1. Registre de la Propietat de Manresa núm. 4, finca 1756, de Sant Fruitós de Bages,
Tom 1064, Llibre 48, Foli 107. I en aquest sentit, consten en data 22 de juny de
1957 les escriptures de donació gratuïta del Sr. Jose Martí Altimiras a favor de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la construcció d’escoles i cases
habitacions pels mestres.
2. Registre de Propietat de Manresa núm. 4, finca 3606, de Sant Fruitós de Bages,
Tom 1910, Llibre 83, Foli 122. I en aquest sentit, consten en data 18 de febrer de
1983 les escriptures de compravenda del Sr. Jose Martí Altimiras a favor de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’ampliació de l’escola existent, entre
d’altres qüestions urbanístiques.
3. Registre de Propietat de Manresa núm. 4, finca 3607, de Sant Fruitós de Bages,
Tom 1910, Llibre 83, Foli 125. I en aquest sentit, consten en data 18 de febrer de
1983 les escriptures de compravenda del Sr. Jose Martí Altimiras a favor de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’ampliació de l’escola existent, entre
d’altres qüestions urbanístiques.
Per tant, als citats terrenys existeix disponibilitat per part de l’Ajuntament per executar
les obres contemplades al projecte de referència.
(...)
3. Posar a disposició de la Diputació de Barcelona els terrenys i els immobles
indicats i autoritzar-la perquè executi la instal·lació de la caldera de biomassa
d’acord amb el projecte referenciat.
4. Designar un referent tècnic i un administratiu, en relació al projecte, així com
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(...)
El recinte del CEIP forma part del patrimoni municipal, per tant és propietat de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, com s’indica a les següents notes informatives
de domini i càrregues:
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col·laborar, participant en les reunions que es convoquin, aportant tota aquella
informació de què es disposi i sigui requerida per Diputació per un millor
desenvolupament del projecte.
5. Garantir, en el seu cas, la necessària legalització de les instal·lacions
preexistents que afectin al projecte, per facilitar la legalització de la nova
instal·lació a executar.
6. Utilitzar la instal·lació de biomassa amb la finalitat especificada en el projecte,
un cop finalitzades les obres, legalitzada i cedida la seva gestió per part de
Diputació.
7. Fer un bon ús de la caldera de biomassa instal·lada, un cop se li hagi cedit la
gestió de la mateixa, d’acord amb els manuals i protocols de funcionament del
fabricant.
8. Comprometre’s a no fer cap modificació que derivi en un canvi de naturalesa
de la propietat ni canvi substancial que afecti a la naturalesa, els objectius o les
condicions d’execució de l’operació promoguda per la Diputació de Barcelona
per un període mínim de cinc anys des de l’últim pagament de la subvenció
procedent dels fons FEDER, tot d’acord amb les previsions de l’ORDRE
GAH/45/2016, de 7 de març.
9. Posar les instal·lacions a disposició de Diputació de Barcelona per un període
mínim de cinc anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels
fons FEDER als efectes de poder donar compliment a les obligacions dels
beneficiaris recollides en el Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 i de l’ORDRE GAH/45/2016,
de 7 de març.
10. Fer-se càrrec del manteniment preventiu i correctiu i el funcionament de la
caldera i les instal·lacions complementàries, així com de totes les despeses de
conservació, manteniment, funcionament i consums que es derivin des de la
data de l’acte de recepció de l’equipament i la instal·lació, emprant com a
combustible aquell que s’acordi com idoni amb la Diputació de Barcelona en la
Comissió de Seguiment.
11. Garantir, com a usuari de la instal·lació, que es disposa d’una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany i perjudici que pugui haver en
relació a la caldera de biomassa instal·lada.
12. Condicionar l’aprovació dels Plecs de manteniment preventiu i correctiu, en cas
que es vulgui contractar a una empresa externa, a la seva conformitat per part
de la Diputació de Barcelona, mitjançant un informe tècnic, i en el supòsit que
es prevegi fer-ho amb personal propi de l’Ajuntament, acordar prèviament el
protocol de manteniment amb la Diputació de Barcelona.
13. Facilitar l’accés per part de la Diputació de Barcelona per tal d’inspeccionar la
idoneïtat del combustible i comprovar el compliment dels protocols de
manteniment, així com donar accés al programa de telegestió per fer el
seguiment per part de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la qualitat i
excel·lència del funcionament de la instal·lació.
14. Desenvolupar, en el seu cas, els mecanismes necessaris, per tal de garantir
l’exempció o bonificació total del pagament de qualsevol tribut i/o llicències
municipals, assimilant-ho a una instal·lació municipal.
15. Facilitar l’ús de les instal·lacions com a eina pedagògica mitjançant la

participació en els programes educatius de Diputació de Barcelona per a la
difusió de la biomassa.
16. Acordar que, per donar compliment als requeriments de la subvenció FEDER,
la titularitat de la caldera serà de la Diputació de Barcelona per un termini de
com a mínim 5 anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels
fons FEDER i posteriorment es realitzaran els tràmits necessaris per a que la
titularitat de la instal·lació passi a ser municipal

1. Finançar la totalitat de les despeses relatives a l’execució del Projecte executiu
d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa al CEIP Monsenyor Gibert i
l’escola bressol Les Oliveres del municipi de Sant Fruitós de Bages“, de les
quals una part està subvencionada pels fons FEDER, per un import previst de
310.815,68 € (21% IVA inclòs).
2. Tramitar la licitació i contractació d’una empresa externa per executar el
projecte mencionat anteriorment.
3. Tramitar la licitació i contractació de la telegestió.
4. Portar un seguiment sobre l’execució del projecte, mantenint en tot moment el
contacte amb els referents tècnic i administratiu designats pel municipi.
5. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil durant l’execució del
projecte per cobrir possibles danys i perjudicis que es puguin produir, i que la
Diputació de Barcelona exigirà a l’empresa contractada per executar el
projecte.
6. Legalitzar la instal·lació una vegada executada. L’empresa contractada per la
Diputació de Barcelona es farà càrrec de les despeses ocasionades per
aquesta legalització.
7. Complir amb les obligacions previstes a l’apartat 23 de les bases reguladores
dels ajuts cofinançats pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6, aprovades per ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març.
8. Cedir a l’Ajuntament la gestió i manteniment de la caldera de biomassa
instal·lada en el municipi, un cop finalitzades les obres i legalitzada la
instal·lació,
9. Col·laborar amb el municipi per garantir la qualitat i excel·lència del
funcionament de la instal·lació, entre altres, implicant-se en els protocols de
manteniment, comprovant i assessorant sobre la idoneïtat del combustible
emprat i fent el seguiment del seu funcionament mitjançant el programa de
telegestió.
10. Difondre en la mesura que sigui possible, com a eina pedagògica de difusió de
la biomassa, l’existència i funcionament de la instal·lació, incloent-la en les
visites, guies, que s’impulsin des de Diputació de Barcelona.
11. Tramitar i aprovar el canvi de titularitat de la propietat de la caldera de
biomassa a favor de l’Ajuntament, una vegada finalitzat el termini mínim
establert de 5 anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels
fons FEDER
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b) Compromisos de la Diputació de Barcelona:

Tercer.- Compatibilitat amb altres projectes
La Diputació de Barcelona subvencionarà la totalitat de la despesa relativa al projecte
d’Instal·lació de calderes de biomassa forestal a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, tenint en compte que una part d’aquest import ve dels fons FEDER, segons la
subvenció concedida a la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per aquest projecte.
En quan a l’import restant no subvencionat pels fons FEDER i fins a la totalitat de la
despesa del projecte, la Diputació de Barcelona podrà rebre subvencions d’altres
programes, fons o instruments de la Unió Europea, a condició que la mateixa partida
de despesa no estigui subvencionada per un altre fons o instrument de la Unió
Europea, ni pel mateix fons a través d’una altre programa, d’acord amb el que
estableix l’article 65.11 del Reglament (UE) 1303/2013.
Quart.- Comissió de seguiment
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Fruitos de Bages crearan una comissió per tal de fer un seguiment d’aquest acord.
Formaran part d’aquesta comissió per part de la Diputació de Barcelona:




Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui
Gerent de Serveis de Medi Ambient o persona en qui delegui
Cap de l’Oficina de Canvi climàtic i Sostenibilitat o persona en qui delegui





Alcalde o persona en qui delegui
Regidor de l’àmbit al que afecti l’actuació o persona en qui delegui
Referent tècnic de l’ajuntament

Aquesta comissió verificarà el compliment dels objectius de col·laboració previstos,
així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució i també serà
responsable del seguiment del compliment dels acords que ambdues parts han
conveniat.
També, donarà el vistiplau mitjançant l’emissió d’un informe, dels plecs de
manteniment preventiu i correctiu, de les característiques del combustible, de la
telegestió, entre d’altres.
Es realitzarà una reunió inicial entre la Diputació de Barcelona i cada una de les
entitats, en la qual s’acordarà la periodificació a seguir.
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I per part de l’Ajuntament de Sant Fruitos de Bages

Cinquè.- Vigència
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més.
Sisè.- Modificació
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en
relació amb la matèria aquí continguda.
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de fer constar per escrit i estar signada
per ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant
el corresponent annex o addenda de modificació.
Setè.- Publicitat i difusió
En la documentació, els materials de difusió i tots els elements de comunicació de les
activitats pactades es farà constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels
fons FEDER i portaran el logotip dels dos.

En quant als fons FEDER s’haurà de complir amb l’establert en l’article 115.2 del
Reglament (UE) 1303/2013 i en l’annex XII, apartat 2.2, pel qual s’obliga a les entitats
beneficiàries dels fons FEDER a incorporar l’emblema de la Unió Europea i la
referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de l’actuació objecte
de subvenció. Aquestes mesures s’aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o
element de difusió que es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o
didàctic, etc.). Els models, formats i logotips estan a disposició de les entitats
beneficiàries en el web municat.gencat.cat.
En relació a la Diputació de Barcelona s’hauran d’utilitzar els logotips i normativa
reguladora establerta i que facilitarà, en el seu cas, el Servei de Publicitat, Difusió i
Projectes Editorials.
Vuitè.- Protecció de dades
Les parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de
desenvolupament.
Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el
tractament d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a
no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni,
ni comunicar-les a altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada
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L’aplicació dels logotips del fons FEDER i de la Diputació de Barcelona hauran de
seguir les normes que marquin dites institucions.

complerta l’activitat, les dades de caràcter personal que hagin estat tractades hauran
de ser destruïdes o retornades al titular de les mateixes. En cas d’incompliment
d’aquestes obligacions, l’entitat en serà responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
Personal.
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal,
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del
conveni i de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de
l’esdeveniment, excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon govern i del
compliment del deure de facilitar informació als organismes públics de control i
fiscalització previstes per la legislació i d’acord amb la corresponent normativa
aplicable.
Novè.- Extinció
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o, per incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l’article
51.de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Són causes de resolució:
el transcurs del seu període de vigència
el mutu acord de les parts
l’ incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts
per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
les generals establertes en dret.

Desè.- Incompliment dels acords
Si l’incompliment dels acords del present conveni per part del municipi tingués com a
conseqüència que la Diputació de Barcelona deixés de percebre alguna de les
quantitats contemplades en la subvenció FEDER, la Diputació de Barcelona es reserva
el dret de rescabalar-se d’aquests costos mitjançant els diferents mecanismes
administratius i jurídics de que disposi.
Onzè - Regulació Jurídica
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui
aplicable a l’objecte del conveni.
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a)
b)
c)
d)
e)

Dotzè.- Jurisdicció competent
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que
siguin resoltes en primera instància per mutu acord de les parts.
Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que
puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del present conveni els jutjats i
tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.”
Intervencions: Consten a l’audio de la sessió.
VOTACIÓ:
Aprovat per UNANIMITAT dels regidors 12 presents dels Grups municipals GfP
(4); CIU (4); PSC (2) i ERC-AM (2).

Primer.- En data 14.03.2016 es va publicar en el DOGC l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de
març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria.
Segon.- En sessió plenària del Consell Comarcal del Bages de data 26.09.2016
s’aprova la ratificació del Decret de Presidència 350/16 de data 13.06.2016 d’acollir-se
a la convocatòria de concessió de subvencions del FEDER de Catalunya 2014-2020
amb les actuacions de 10 municipis del Bages.
Tercer.- El Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió plenària de data 06.03.2017
acorda acceptar la subvenció provisional pe a l’operació “El geoturisme com a eix
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages”.
Quart.- Posteriorment, els municipis de Castellbell i el Vilar i Navarcles declinen la
participació en el projecte i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que no participava
en el projecte, planteja la possibilitat d’acollir-se a la convocatòria encaixant un
projecte propi amb el de Navarcles.
Cinquè.- En data 6 de novembre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages exposa al
Consell Comarcal del Bages l’avantprojecte perquè el presenti a Governació per saber
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7. Delegació al Consell Comarcal de competències municipals en el marc
de l’actuació del projecte FEDER 2014-2020, i en relació al “Projecte
d’accés al recurs turístic Món Sant Benet des de Sant Fruitós de
Bages”. (exp. 1501/2017)

si aproven l’encaix del projecte al de Navarcles tenint en compte que es tracten de
camins que enllacen amb el recurs turístic Món Sant Benet.
Sisè.- En data 15.11.2017 el Consell Comarcal del Bages sol.licita a l’Ajuntament
l’aprovació de l’avantprojecte enviat a Governació i el permís preceptiu per a actuar
sobre dits terrenys, segons preveu el Projecte presentat, així com garantir-li l’accés als
esmentats terrenys durant tot el període d’execució i vigència del FEDER (5 anys
després de finalitzar l’operació), per l’òrgan competent.
Setè.- En data 20 de novembre s’aprova per Junta de Govern Local l’avantprojecte i
l’elevació al Ple la delegació de competències municipals al Consell Comarcal del
Bages.
S’ACORDA:
Primer.- Delegar en el Consell Comarcal del Bages la competència municipal en
matèria d’obres ordinàries comprenent tant la d’aprovar el projecte com per contractar,
executar i rebre les obres corresponents a aquest projecte.
Intervencions: Consten a l’audio de la sessió.
VOTACIÓ:
Aprovat per unanimitat dels regidors12 presents dels Grups municipals GfP (4);
CIU (4); PSC (2) i ERC-AM (2)

Vista la documentació anomenada Pla Especial en sòl no urbanitzable a Santa Maria
Comabella, promogut per Fundació Ampans i redactada per Jaume Espinal i Alícia
Vila.
Vist els informes de l’arquitecta municipal i del secretari 29/2017.
Vist que la competència per resoldre la proposta del PEU AMPANS, recau en el Ple,
per al cas que, es denegui la seva aprovació, atès que posa fi a la tramitació municipal
(art. 22.2c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local).
Requereix majoria simple, atès que no es troba en els supòsits de l’art. 47.2.ll de la Llei
7/1985.
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Denegar l’aprovació inicial del Pla Especial en sòl no urbanitzable a Santa
Maria Comabella, en base als informes de l’arquitecta municipal i del secretari que
s’uneixen com annex a aquest acte i motivació seva.
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8. Denegació del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable a Santa
Maria Comabella (exp. 878/2016)

Segon. Notificar el present acord a la Fundació AMPANS
Tercer. Declarar que aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa
fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos. Tanmateix, els legitimats activament poden
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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ANNEX
INFORME DE L’ARQUITECTA MUNICIPAL
INFORME DEL SECRETARI MUNICIPAL
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INFORME ARQUITECTA MUNCIPAL
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Intervencions: Consten a l’audio de la sessió.
VOTACIÓ:
Vots a favor: 6 del Grups municipals GfP (4) i del PSC (2).
Vots en contra: 1 del Grup municipal ERC-AM (1)
Abstencions: 4 del Grup municipal de CIU (4).
9. Inclusió com a sòl urbà dins del POUM, del sòl afectat pel Pla Especial
Urbanístic de la Fundació AMPANS a Santa Maria de Comabella (exp.
1581/2017)
Primer.- Des de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reafirma la importància de
la tasca que du a terme la Fundació Ampans en el camp de l’educació, la qualitat de
vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i
altres col·lectius en risc d’exclusió social.
Segon.- En aquest sentit, és voluntat del Consistori recolzar la proposta de la
Fundació per consolidar i permetre l’evolució de les seves instal·lacions, descrites en
el Pla Especial que varen presentar en el segon avanç del pla, el febrer de 2014.

S’ACORDA:
Primer.- Demanar a l’equip redactor de la revisió del planejament general que inclogui
l’àmbit d’Ampans a Santa Maria de Comabella dins d’una delimitació de sòl urbà i que
es consideri la possibilitat que no hagi de realitzar cessions d’aprofitament en atenció a
que l’actuació no comporta aprofitament urbanístic.
Segon.- Demanar a l’Ajuntament de Santpedor que promogui per mitjà d’una
modificació del seu POUM una ordenació equivalent a la descrita a l’apartat anterior,
en l’àmbit de Santa Maria de Comabella, dins el terme del seu municipi.
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació AMPANS, a l’Ajuntament de
Santpedor i a l’equip redactor de la revisió del planejament general.
Intervencions: Consten a l’audio de la sessió.
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Tercer.- Atès que el Pla Especial en sòl no urbanitzable que havia d’emparar les
activitats d’aquesta Fundació, no pot ser aprovat en no ser admissibles els seus usos
en sòl no urbanitzable, segons els informes de l’arquitecta i el secretari municipals, que
consten a l’expedient 878/2016.

VOTACIÓ:
Vots a favor: 6 del Grups municipals GfP (4) i del PSC (2).
Vots en contra: 1 del Grup municipal ERC-AM (1)
Abstencions: 4 del Grup municipal de CIU (4).

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
10. Incoar expedient i designació de la Comissió d’estudi encaminada a la
elaboració i aprovació d’una nova ordenança per regular la prestació
del servei d’atenció domiciliària (SAD) (exp. 1470/2017)
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 10 de març de 2010, va aprovar, establir el
servei municipal d’atenció domiciliaria, aprovar la memòria justificativa, el projecte
d’establiment i el Reglament del servei. (Butlletí Oficial de la Província núm. 113.
Annex I . Pàgines 139-144).
2. El 10 de novembre de 2017, la tècnica de serveis socials de l’Ajuntament ha emès
informe, el qual s’incorpora a l’expedient, el qual es transcriu:

La justificació tècnica per a crear aquesta comissió actual, tot i l’existència d’aquest
reglament, és la millora d’aquest, ja que durant aquests set anys s’han dut a terme
modificacions que calen introduir en el reglament, com seria l’Ordre BSF/130/2014, de
22 d’abril (publicada al DOGC de 29/04/2014). Ordre que ens parla de la capacitat
econòmica de la persona beneficiària, la qual es determinarà en atenció a la seva
renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar. Aquests
criteris no es tenen en compte en l’ordenança 25 actual que regula el copagament del
servei. Aquesta ordenança tampoc contempla possibles bonificacions per situacions
concretes que caldria que hi fossin reflectides.
Així mateix, s’estan treballant amb documents interns on determinen els criteris
d’accés per a les diferents modalitats del servei, ja sigui prestació del servei d’atenció
domiciliària social com la prestació del servei d’atenció domiciliària per dependència,
els quals haurien d’estar recollits en aquesta ordenança i no hi són. També s’està
realitzant el servei d’atenció a la llar que no té regulat un copagament, el copagament
només està regulat per a l’atenció de la cura personal, cal contemplar-lo.
Cal també afegir-hi tots els documents de compromís i pla de treball que es fan amb
les persones beneficiàries i que tampoc estan reflectits en l’ordenança reguladora.
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“JUSTIFICACIÓ

Arrel de la necessitat d’adequar aquesta ordenança reguladora a l’actualitat el passat
mes de febrer de 2017 es dur a terme una demanda tècnica en el Catàleg de Serveis
2017 de la Diputació de Barcelona, aquesta demanda era un recurs tècnic per a la
redacció de plans projectes i informes per a la realització de l’actuació “Eines de gestió
per a la regulació i millora de la qualitat del servei d’atenció domiciliària:
Ordenança/Reglament. Aquest recurs tècnic ens ha estat concedit i ja iniciat el grup de
treball, la primera sessió es va dut a terme el passat 27 d’octubre de 2017, en la qual
hi vaig assistir com a tècnica i ens queda un propera sessió el proper 24 de novembre
de 2017.
El compromís municipal en la demanda d’aquest recurs tècnic és la creació d’una
comissió d’estudi de l’ordenança reguladora d’aquest servei d’atenció domiciliària, la
qual pugui dur a terme el redactat d’aquesta ordenança reguladora i les noves formes
de copagament adequada a aquesta darrera ordre BSF/130/2014.
Tenint en compte els fets exposats
PROPOSA
1. Que s’incoï expedient adreçat a aprovar l’ordenança reguladora del servei d’atenció
domiciliària, en substitució del fins ara vigent Reglament dels serveis d’atenció
domiciliaria de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

En l’informe de la tècnica de serveis social esmentat es proposa: Aprovar un nou marc
normatiu, l’Ordenança per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària, prenent
com a documents de sortida els treballs previs i l’ordenança que s’han treballat en els
tallers programats pel Servei de Benestar Social de l’Àrea d’atenció a les Persones de
la Diputació de Barcelona, als quals dita tècnic hi va assistir, i substituir la normativa
vigent fins ara, constituïda per el Reglament dels serveis d’atenció domiciliaria (BOP
núm. 113. Annex I . Pàgines 139-144); i la creació d’una comissió d’estudi per a la
redacció de l’ordenança reguladora del servei d’atenció domiciliària, amb la presencia
de personal tècnic.
3. Vist informe, de data 27 de novembre de 2017, emes pel vicesecretari que consta a
l’expedient, sobre el procediment i el règim aplicable per a dur a terme l’aprovació
d’ordenances i reglaments i de les ordenances fiscals.
Fonaments de dret.
La normativa aplicable i el procediment per l’aprovació i/o modificació d’ordenances i
reglaments, requereix la tramitació un expedient de conformitat amb l’article 49 de Llei
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2. La creació d’una comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança reguladora del
servei d’atenció domiciliària. Aquesta comissió hauria de tenir presència de l’àrea de
secretària, intervenció i serveis socials bàsics, amb la figura de les treballadores
socials; Sandra Palomino i Anna Grau, i de l’administrativa del servei Eva Méndez.”

7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’article 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 i els article 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i
serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Aquest expedient, s’inicia amb la manifestació expressa de l’òrgan competent d’exercir
la iniciativa reglamentaria, la creació d’una comissió encarregada de redactar
l’avantprojecte de reglament i/o la proposta de modificació, que posteriorment s’ha
sotmetre al Ple per a la seva aprovació inicial.
En virtut de tot això, atesos el motius exposat i la normativa aplicable, es proposa al
Ple que adopti els següents
ACORDS
Primer.- Exercir la iniciativa i incoar expedient encaminat a la redacció d’una nova
Ordenança per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària.
Segon.- Designar la Comissió encarregada d’elaborar l’ordenança esmentada al punt
anterior, integrada per les següents membres:
President/a
Cristina Murcia Caraballo, regidora de Serveis Socials
Vocals

Mònica Cruz Franch, regidora del grup municipal GfP.
Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU.
Àdria Mazcuñán i Claret, regidora del grup municipal ERC.
Sandra Palomino Vega, tècnica de serveis socials.
Anna Grau Pallisa, tècnica de serveis socials.
Mercè Marmi Espelt, interventora municipal.
Santiago González Castellanos, Vicesecretari municipal.
Secretari: Actuarà com a secretari de la comissió, el vicesecretari municipal, per
delegació del Secretari municipal
Tercer.- Establir que la Comissió ha de lliurar el projecte d’ordenança per a la seva
aprovació pel Ple en el termini d’un mes.
Quart:- Comunicar aquest acord als interessats.
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Un regidor/a de cadascú dels grups municipals.

Cinquè.- 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 :
Aprovat per unanimitat dels 11 regidors presents dels Grups municipals GfP (4);
CIU (4); PSC (2) i ERC-AM (1)
PRECS I PREGUNTES
No consten
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 20:55
hores, de la qual s’estén la present acta, que com a secretari, dono fe.

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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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)

