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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del Ple 
municipal celebrat el dia 11 de gener de 2018, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent :  
 
 
“ACTA NÚM. 1/2018 ( 1213.03.001 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
11 DE GENER DE 2018. 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP ) 
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:00 hores del dia esmentat a 
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal 
efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament, 
els senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se acte 
seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment fixat.  
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ASSUMPTES 
EXPEDIENT 

PÀGINA LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta 
de la sessió del Ple 
ordinari del dia 14 de 
desembre de 2017. 

1465/2017 3 

 
00:00:35 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE 
GOVERN.  

  
 

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

26/2017 
 

3 

 
00:01:00 

3. Donar compte dels 
acords de la Junta de 
Govern Local de les 
següents sessions: 
ordinària de 4 de 
desembre, ordinària 
de 18 de desembre i 
extraordinària i 
urgent del 19 de 
desembre de 2017. 

1499/2017 
1500/2017 
1622/2017 

11 

 
 
 
 

00:15:42 

4. Informació de les 
regidories  

- 11 
01:05:10 

MOCIONS I PROPOSTES No consten -  

CI PRESIDÈNCIA I 
SERVEIS CENTRALS  

No consten - 
 

CI PROMOCIÓ DEL 
TERRITORI 

  
 

5. Ordenança municipal 
sobre el manteniment 
de parcel·les en 
condicions de 
seguretat, salubritat i 
estètica per a la 
prevenció d'incendis: 
aprovació inicial. 
 

1133/2017 11 

 
 
 
 

01:12:30 

CI SERVEIS A LA 
CIUTADANIA 

No consten - 
 

PRECS I PREGUNTES  No consten -  
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1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari del dia 14 de desembre de 
2017 (exped. 1465/2017) 
 
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. (exped. 26/2017)  
 
 
ANY 2017 
 

Nº 
DECRET 

DATA EXPED. ASSUMPTE 

ANY 2017 

2017-1457 11/12/2017 1465/2017  
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple 
municipal pel dia 14 de desembre de 2017  

2017-1458 12/12/2017 1154/2017  
Aprovació de la certificació número 1 i única i de la 
despesa corresponent a l’increment d’amidaments 
del contracte  

2017-1459 12/12/2017 1411/2017  Llicència d’obra menor per reparació de façana  

2017-1460 12/12/2017 1585/2017  
Llicència d’obra menor per rehabilitació de pis 
cremat 

2017-1461 12/12/2017 1550/2017  
Llicència d’obra menor per fer cala per reparació 
de filtracions al soterrani 

2017-1462 12/12/2017 1590/2017  Sol.licitud de compactació de jornada 

2017-1463 12/12/2017 1576/2017  Reincorporació de treballadora  

2017-1464 12/12/2017 1554/2017  
Utilització per cessió d’ús de vehicles de propietat 
municipal a entitats locals (Pessebre vivent 2017) 
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2017-1465 12/12/2017 1552/2017  
Nomenament en pràctiques com agent per 
superació de procés selectiu de mobilitat 
horitzontal  

2017-1466 12/12/2017 1105/2017  
Aprovació del projecte de numeració del carrer 
Joan Maragall  

2017-1467 12/12/2017 1174/2017  
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius 
del servei de llar d’infants corresponent al mes de 
desembre 2017  

2017-1468 12/12/2017 1554/2017  
Autorització d’ús d’equipament educatiu per a 
realització del pessebre vivent per l’Ampa 
Monsenyor Gibert.  

2017-1469 13/12/2017 1591/2017  
Aprovació de la despesa de la paga extraordinària 
de desembre 2017  

2017-1470 13/12/2017 1368/2016  
Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 i la seva 
factura, corresponent a les obres contingudes en 
el projecte d’urbanització de la plaça de la vila.  

2017-1471 13/12/2017 1368/2016  
Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 i la seva 
factura, corresponent a les obres contingudes en 
el projecte d’urbanització de la plaça de la vila  

2017-1472 14/12/2017 1081/2017  
Sol.licitud de reincorporació d’un funcionari en 
situació d’excedència  

2017-1473 14/12/2017 1571/2017  
Decret per aturar procediment de constrenyiment 
per pagament en voluntària  

2017-1474 14/12/2017 1163/2017  

Correcció d’errades materials existents al Decret 
de l’Alcalde núm. 2017-1290, sobre prendre 
coneixement de la declaració responsable 
d’obertura de l’activitat de centre de logopèdia i 
psicologia, al c. Balmes, 72.  

2017-1475 14/12/2017 1410/2017  Llicència d’obra menor per reparació de teulada 

2017-1476 14/12/2017 1360/2017  
Llicència d’obra menor per instal.lació solar 
fotovoltaixa per autoconsum 

2017-1477 14/12/2017 1584/2017  
Pronunciament a la pràctica de la subhasta de les 
finques de l’entitat deutora Chalet Novaforma SL.  

2017-1478 14/12/2017 1456/2017  
Incoació de procediment sancionador en matèria 
de tinença d’animals de companyia 

2017-1479 14/12/2017 606/2017  
Justificació i ordenació de pagament de beca 
esportiva 2017 

2017-1480 14/12/2017 465/2017  
Justificació i ordenació de pagament de subvenció 
nominativa a Societat de Caçadors de Sant Fruitós 
de Bages   

2017-1481 14/12/2017 1500/2017  
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 18 
de desembre de 2017  

2017-1482 14/12/2017 1523/2017  
Cessió d’ús de vehicle de propietat municipal al 
GRUP EXCURSIONISTA POSA'T EN MARXA- 
2018  
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2017-1483 15/12/2017 1507/2017  

Sol·licitud d’ajuts en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d'equipaments 
municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 

2017-1484 15/12/2017 1319/2017  

Autorització i ordenació del pagament a justificar 
per la despesa del contracte per a la dotació de 
subministrament elèctric als àmbits de la UA 16a 
La Serreta i del sòl urbà no urbanitzat de La 
Serreta  

2017-1485 15/12/2017 1607/2017  
Autorització de pas per un acte esportiu de 
caràcter solidari per a la Marató de Tv3 2017  

2017-1486 18/12/2017 1609/2017  

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació 
i ordenació de pagaments, corresponents a 
l’expedient núm. 1609/2017 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació O/2017/249  

2017-1487 18/12/2017 1561/2017  
Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració  (CAFETERIA DELICIOUS)  durant  
temporada baixa novembre 2017-abril 2018 

2017-1488 18/12/2017 1492/2017  
Incoació de procediment sancionador en matèria 
de convivència ciutadana  

2017-1489 18/12/2017 1154/2017  
Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
compreses en el document tècnic “Arranjament 
d’un tram del camí fondo”.  

2017-1490 18/12/2017 1374/2017  

Aplicació de la imatge de l'Any pintor Alfred 
Figueras 2018 a tota la documentació 
administrativa de l'Ajuntament des d’1 de gener al 
31 de desembre de 2018  

2017-1491 18/12/2017 1561/2017  
Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració  (CAN PLANA)  durant  temporada 
baixa 2017 

2017-1492 18/12/2017 221/2016  
Convocatòria del Consell de participació de la 
Residència i Centre de dia El Lledoner pel dia 22 
de desembre de 2017 

2017-1493 18/12/2017 1451/2017  
Incoació de procediment sancionador per 
infraccions de les normes sobre tinença d'animals 
de companyia  

2017-1494 18/12/2017 322/2017  
Actualització de dades de l'entitat Unió musical del 
Bages al Registre municipal d'entitats i 
associacions.  

2017-1495 19/12/2017 1468/2017  
Aprovació de l’abonament de rebuts de l’IBI de 
l’exercici 2017 de terreny cedit a l’Ajuntament com 
a pàrquing d’ús públic.  

2017-1496 19/12/2017 1490/2017  
Aprovació abonament rebuts IBI de l’exercici 2017 
del terreny cedit a l’Ajuntament com a pàrquings 
d’ús públic.  
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2017-1497 19/12/2017 1487/2017  
Aprovació abonament rebuts IBI de l’exercici 2017 
del terreny cedit a l’Ajuntament com a pàrquings 
d’ús públic.  

2017-1498 19/12/2017 1564/2017  
Aprovació de la factura 0292-2017 emesa per 
l’Associació de Municipis per la Independència  

2017-1499 19/12/2017 1493/2017  
Incoació de procediment sancionador en matèria 
de convivència ciutadana  

2017-1500 19/12/2017 472/2017  
Justificació i ordenació de pagament de subvenció 
nominativa per conveni amb l’Ampa Pla del Puig.  

2017-1501 19/12/2017 460/2017  
Justificació i ordenació de pagament de subvenció 
nominativa per conveni amb AVV Rosaleda.  

2017-1502 19/12/2017 1028/2016  
Justificació de la subvenció concedida a 
l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós i 
reintegrament de quantitats no justificades  

2017-1503 19/12/2017 459/2017  
Justificació i ordenació de pagament de subvenció 
nominativa per conveni amb AVV Brucardes.  

2017-1504 19/12/2017 453/2017  
Justificació i ordenació de pagament de subvenció 
nominativa per conveni amb Enramades carrer 
Nou  

2017-1505 19/12/2017 1553/2017  
Aprovació de gratificacions per serveis 
extraordinaris i altres realitzades durant al mes de 
novembre (nòmina desembre)  

2017-1506 19/12/2017 306/2015  

Aprovació de la factura relativa als honoraris 
corresponents a la direcció facultativa de les obres 
contingudes en el projecte “Millora local. Millora de 
nus. Rotonda a la C-16c. PK2+900. Tram: Sant 
Fruitós de Bages  

2017-1507 20/12/2017 1133/2017  

Convocatòria de la comissió d’estudi en carregada 
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 pel dia 22 de desembre de 
2017 

2017-1508 20/12/2017 1046/2017  

Adjudicació del contracte de serveis de lloguer 
d'equips, assessorament i assistència tècnica en 
la sonorització i il·luminació dels actes que realitzi 
l'Ajuntament en els diferents espais públics (lot 1) 
i al teatre Casal Cultural (lot 2)  

2017-1509 20/12/2017 1226/2017  
Llicència urbanística d’obres menors per treballs 
d'ampliació de la xarxa elèctrica BT  

2017-1510 20/12/2017 1553/2017  
Aprovació de la despesa corresponent a 
gratificacions extraordinàries de personal divers  
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2017-1511 20/12/2017 1133/2017  

Convocatòria de la comissió d’estudi en carregada 
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 pel dia 22 de desembre de 
2017 

2017-1512 21/12/2017 1574/2017  
Autorització per la realització de la visita del Pare 
Nadal a la Rosaleda  

2017-1513 21/12/2017 1541/2017  
Llicència urbanística d’obres menors per 
pavimentació de formigó imprès  

2017-1514 21/12/2017 1368/2017  
Expedició de la targeta d armes de la categoria 
4ª.2 tipus B  

2017-1515 21/12/2017 1101/2017  
Revocar la llicència municipal d’ocupació de via 
pública de la caseta de l’ONCE.  

2017-1516 21/12/2017 470/2017  
Justificació i ordenació de pagament de subvenció 
nominativa per conveni amb l’Escola Paidos 2017.  

2017-1517 21/12/2017 869/2017  

Aprovar la despesa i ordenar el pagament per 
l’atorgament d’ajuts individuals corresponents al 
50% del servei de menjador del curs 2017-2018 - 
1r. termini de justificació  

2017-1518 21/12/2017 451/2017  
Justificació i ordenació de pagament de subvenció 
nominativa per conveni  amb la Unió Musical del 
Bages 2017.  

2017-1519 21/12/2017 1369/2017  
Incoar procediment administratiu sancionador 
segons ofici de les diligències prèvies 518/17-E, 
del Jutjat d’Instrucció 5 de Manresa. 

2017-1520 22/12/2017 885/2017  
Reintegrament de la part proporcional de la taxa 
de concessió de llicència d'ocupació privativa del 
domini públic funerari  

2017-1521 22/12/2017 973/2016  

Aprovació de la factura 17122, 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  

2017-1522 22/12/2017 1617/2017  

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals de 
selecció de l’Administració Local (borsa 
d’administratius i dos educadors de la llar d’infants)  

2017-1523 22/12/2017 1620/2017  Ús de la via pública per campanya de nadal  

2017-1524 22/12/2017 134/2015  
Transferència d'ingrés de quotes urbanístiques de 
la Junta de compensació Carretera de Berga II, 
cobrades per l'ORGT en via de constrenyiment 

2017-1525 27/12/2017 918/2017  
Aprovació del padró d’usuaris per la  liquidació de 
la matrícula del curs Activitat física de la gent gran, 
curs 2017-2018.  
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2017-1526 27/12/2017 1642/2017  

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació 
i ordenació de pagaments, corresponents a 
l’expedient núm. 1642/2017 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació O/2017/1219.  

2017-1527 27/12/2017 75/2017  

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

2017-1528 27/12/2017 559/2016  

Aprovació factura corresponent als honoraris al 
lliurament de fase I i fase II de la contractació dels 
serveis en la redacció del document Pla de Millora 
Urbana d’etapes d’ordenació municipal Pineda de 
Bages i Torroella de Baix  

2017-1529 27/12/2017 1198/2016  

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 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  

2017-1530 27/12/2017 606/2017  
Justificació i ordenació de pagament per beca 
esportiva 2017 

2017-1531 27/12/2017 606/2017  
Justificació i ordenació de pagament per beca 
esportiva 2017 

2017-1532 27/12/2017 1646/2017  Modificació de crèdits 32/2017  

2017-1533 27/12/2017 1645/2017  
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent 
de la Junta de Govern Local pel dia 28 de 
desembre de 2017  

2017-1534 27/12/2017 1535/2017  
Llicència urbanística d’obres menors per 
impermeabilitzar paret mitjanera.  

2017-1535 28/12/2017 1103/2015 
Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència 
als membres de la Corporació i l’assignació 
mensual als grups municipals (NOVEMBRE 2017) 

2017-1536 28/12/2017  1591/2017  Aprovació de la despesa de la nòmina del mes de 
desembre 2017  

2017-1537 28/12/2017  1647/2017  Interposició de recurs contenciós administratiu 
contra l’acord de la CTUCC, de 6.6.17, i la 
resolució del director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, de 26.9.17, d'aprovació 
definitiva del POUM de Manresa i conformitat al 
seu text refós (DOGC 26.10.17)  

2017-1538 28/12/2017  471/2017  Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa a AMPA 
Monsenyor Gibert  

2017-1539 28/12/2017  660/2015  Finalització de contracte temporal per incorporació 
de la titular  

2017-1540 28/12/2017  1625/2017  Finalització del programa temporal d’una 
treballadora social  

2017-1541 28/12/2017  1635/2017  Aprovació de la modificació del pressupost 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=XFE6FMy9Sg23Uqx3zxqElQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=auqjCtxPgJyT1u5bWR9d5g


 
 

  
 

 

 
Pàgina 9 de 27 

 
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 

municipal número 31/2017, de generació de crèdit 
per nous ingressos i crèdits ampliables.  

2017-1542 28/12/2017  1652/2017  Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local pel dia 2 de gener de 2018  

2017-1543 28/12/2017  1626/2017  Nomenament com a funcionària interina per 
execució de programa temporal com a treballadora 
social, fins la realització de procés selectiu  

2017-1544 28/12/2017  340/2017  Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa del 21 de novembre al 28 
de desembre del 2017, així com el reconeixement 
de les obligacions resultants  

2017-1545 29/12/2017  1656/2017  Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació 
i ordenació de pagaments, corresponents a 
l’expedient núm. 1656/2017 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació O/2017/1226  

2017-1546 29/12/2017  308/2015  Aprovació de la factura relativa als honoraris 
corresponents a la coordinació de seguretat i salut 
de les obres contingudes en el projecte “Millora 
local. Millora de nus. Rotonda a la C-16c. 
PK2+900. Tram: Sant Fruitós de Bages  

2017-1547 29/12/2017  1029/2014  Aprovació de la factura 60-17 corresponent al 30% 
dels honoraris corresponents als treballs de 
redacció del Projecte sobre la modificació de 
diferents zones verdes en el terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages  

2017-1548 29/12/2017  819/2017  Aprovació de les factures 17 125 i 17 126, 
corresponent als honoraris meritats en el marc del 
contracte menor de referència  

2017-1549 29/12/2017  1524/2015  Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 i la seva 
factura, corresponents a les obres contemplades 
en el document “Fase 1 separata accessos a la C-
16C. Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 
16a La Serreta”  

2017-1550 29/12/2017  1524/2015  Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i la seva 
factura, corresponents a les obres contemplades 
en el document “Fase 1 separata accessos a la C-
16C. Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 
16a La Serreta” 

2017-1551 29/12/2017  1654/2017  Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació 
i ordenació de pagaments, corresponents a 
l’expedient núm. 1654/2017 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació O/2017/1225.  

2017-1552 29/12/2017  1589/2017  Aprovació del pagament de la quota 2017 a favor 
del CONSORCI URBANÍSTIC L’AGULLA  

2017-1553 29/12/2017  1651/2017  Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 4 de 
gener de 2018  
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2017-1554 29/12/2017  1650/2017  Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Promoció del Territori pel dia 4 de 
gener de 2018  

2017-1555 29/12/2017  1649/2017  Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Presidència i Serveis Centrals pel 
dia 4 de gener de 2018  

2017-1556 29/12/2017  1602/2017  Aprovació de l’abonament de rebuts de l’IBI de 
l’exercici 2017 de terreny cedit a l’Ajuntament com 
a pàrquings d’ús públic.  

2017-1557 29/12/2017  1613/2017  Nomenament interí per programa com educadora 
social fins a la realització de procés selectiu  

ANY 2018 

2018-0001 04/01/2018 1369/2017 
Relació de denúncies de trànsit 17059964. 
Sobreseïment d' incoació d’expedients 
sancionadors  

2018-0002 04/01/2018 1228/2017 
Llicència urbanística d’obres menors per treballs 
d’ampliació de la xarxa elèctrica BT 

2018-0003 04/01/2018 296/2017 
Convocatòria de sessió ordinària del Consell 
Municipal de Veinatge pel dia 15 de gener de 2018.  

2018-0004 05/01/2018 1091/2017 
Renúncia voluntària com a educadora llar d'infants 
per superació procés selectiu  

2018-0005 05/01/2018 983/2017 
Finalització de nomenament interí per programa 
d’una educadora de la llar d'infants  

2018-0006 05/01/2018 1179/2017 
Finalització de nomenament interí per programa 
temporal d’una educadora de la llar d'infants  

2018-0007 05/01/2018 1530/2017 Llicència d’obres menors per reforma de banys 

2018-0008 05/01/2018 1533/2017 
Llicència urbanística d’obres menors per 
escomesa de gas natural per a nous abonats 

2018-0009 05/01/2018 44/2018 
Nomenament interí com a educadores de la llar 
d'infants fins a la cobertura definitiva de les places  

2018-0010 05/01/2018 1266/2017 

Finalització del nomenament interí per programa 
temporal d’una administrativa de serveis 
econòmics per incorporació de la candidata que ha 
superat el procés selectiu  

2018-0011 05/01/2018 57/2018 

Actualització dels models de documents 
administratius “de la Cartera de Tramitacions 
Assistides (CTA)”, adaptats a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les següents 
sessions: ordinària de 4 de desembre, ordinària de 18 de desembre i 
extraordinària i urgent del 19 de desembre de 2017. (exped. 1499/2017,  1500/2017 
i 1622/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
4. Informació de les regidories   
 
 
MOCIONS I PROPOSTES  
No consten 
 
 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   
No consten 
 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI  
 
5. Ordenança municipal sobre el manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d'incendis: aprovació inicial. 
(exped. 1133/2017) 
 
Per acord del Ple de la Corporació, de 21 de setembre de 2017, es va iniciar expedient 
administratiu per procedir a la tramitació de l’Ordenança municipal reguladora  del 
manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la 
prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages. 
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En aquesta mateixa data es va crear la comissió d’estudi amb tots els seus membres 
integrants. 
 
El projecte d’Ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages 
que ha esdevingut aprovat  per la Comissió d’estudi en la sessió que ha tingut lloc el dia 
22 de desembre de 2017. 
 
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. 
 
L’ajuntament ostenta la competència en fixar una activitat municipal substitutiva en cas 
d’incompliment, finançada amb taxes municipals, que és precisament aquella a la que 
atén aquesta ordenança, emparant-se en allò que disposa l’article 20.2 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. La taxa aplica la previsió de l’article 20.4.k del mateix Reial Decret 
legislatiu. 
 
Vista la necessitat d’aprovar d’Ordenança reguladora i fiscal del manteniment de 
parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis 
de Sant Fruitós de Bages. 
 
Ates que la competència per a la aprovació d’ordenances correspon al Ple municipal, 
d’acord amb allò establert als articles 22.2. d) i 49 la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i l’article 52.2.d) 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. 
 
Atès que per l’aprovació d’aquesta Ordenança és necessari l’acord de la majoria simple 
per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
Per tot això, es proposa els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment, l’Ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en 
condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós 
de Bages,  que consta annexa a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació a informació pública durant un termini 
de  30 dies hàbils mitjançant la publicació del anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de 
divulgació diària ( Punt Avui) al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de 
la seu electrònica de l’Ajuntament als efectes d’audiència i presentació, si s’escau, 
d’al·legacions, reclamacions i proposar suggeriments que considerin oportunes.  
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Tercer.- Establir que si durant el termini d’informació publica de l’ expedient no es 
formulen reclamacions, al·legacions o suggeriments, l’Ordenança s’entendrà aprovada 
definitivament. 
 
En aquest cas es procedirà a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva juntament 
amb el text íntegre de l’ Ordenança  en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i es trametrà anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el text. 
Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a 
l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
Quart.- L’Ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages no 
entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el terminis establerts als articles 70.2 i 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i regira mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Cinquè.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
Annexes : 

- ORDENANÇA  REGULADORA DEL MANTENIMENT DE PARCEL.LES EN 
CONDICIONS DE SEGURETAT, SALUBRITAT I ESTÈTICA PER A LA 
PREVENCIÓ D’INCENDIS. 

- MEMORIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 
Annex 1 .ORDENANÇA  REGULADORA DEL MANTENIMENT DE PARCEL.LES EN 
CONDICIONS DE SEGURETAT, SALUBRITAT I ESTÈTICA PER A LA PREVENCIÓ 
D’INCENDIS. 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La manca de conservació de les parcel·les  en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica comporta un risc greu d’incendis. Dissortadament, el municipi els ha hagut de 
patir de forma reiterada i aquest fet ha comportat l’amenaça d’afectació a barris i 
edificacions aïllades, la necessitat d’evacuar temporalment els estadants, amb el dany 
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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 públiques. 

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. L’ordenança concreta en primer lloc les condicions tècniques 
en què es tradueix aquesta obligació quant a les diferents tipologies de parcel·les  i 
atenent sempre a l’objectiu de prevenció del risc d’incendi. 

Sense perjudici de l’obligació permanent de manteniment, resulta evident que aquesta 
obligació ha de ser exigida amb especial intensitat davant de la proximitat del període 
en que el risc d’incendi és més elevat. I ho ha de ser amb l’antelació suficient perquè es 
redueixi el risc des de l’inici, es puguin realitzar les tasques de manteniment sense que 
elles mateixes no comportin risc i es proporcioni el temps imprescindible per a una 
activitat municipal substitutiva en cas d’incompliment. Aquesta especial intensitat, és la 
que determina que es fixi una obligació de correcte manteniment de la parcel·la en el 
moment immediatament anterior a l’inici del període de major risc d’incendi. 

L’incompliment d’aquesta obligació ha de donar lloc a una activitat municipal substitutiva 
que garanteixi, en tot cas, l’assoliment de les finalitats de prevenció i és aquest un 
element central a la regulació que en fa l’ordenança. 

Legalment, és possible exigir el compliment d’aquest deure per mitjà d’ordres 
d’execució, regulades en aquest mateix precepte, i segons el desenvolupament 
normatiu que figura als articles 77 i 78 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística. Ara bé, l’ordre d’execució 
es preveu com un procediment individualitzat, ideat per atendre situacions puntuals de 
manca de conservació, no per corregir situacions generalitzades de manca de 
conservació com les que es poden produir (i de fet es produeixen). 

L’experiència demostra que, cada any, en acostar-se la temporada en què es produeix 
el major risc d’incendi, centenars de parcel·les presenten un estat de conservació que 
les fa insegures des de la perspectiva d’aquest risc i l’Ajuntament hauria d’instruir 
centenars de procediments d’ordres d’execució, cosa que excedeix clarament la 
capacitat de gestió municipal. D’altra banda, el caràcter necessàriament contradictori 
d’aquest procediments dilata la seva tramitació. L’ordre pot ser incomplerta. La multa 
coercitiva no és un mecanisme  suficient  en la mesura en que perviu el risc que es 
pretén evitar i l’execució subsidiària suposa avançar fons públics quantiosos mentre no 
es fa efectiu el cobrament de les liquidacions prèvies als obligats incomplidors. 

L’ordenança estableix una alternativa al mecanisme de les ordres d’execució i és 
l’establiment reglamentari de les característiques tècniques i dels calendaris en què s’ha 
de materialitzar el manteniment i fixar una activitat municipal substitutiva en cas 
d’incompliment, finançada amb taxes municipals, que és precisament aquella a la que 
atén aquesta ordenança, emparant-se en allò que disposa l’article 20.2 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. La taxa aplica la previsió de l’article 20.4.k del mateix Reial Decret 
legislatiu. 
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Article 1. Contingut. 

Aquesta ordenança regula el manteniment de parcel·les  en condicions de seguretat, 
salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis.  

El capítol 1 de l’ordenança té caràcter administratiu, no fiscal. 

El capítol 2 constitueix una ordenança fiscal. 

 

CAPÍTOL 1. REGULACIÓ ADMINISTRATIVA. 

Article 2. Condicions tècniques de manteniment. 

Segons tipus de parcel·la: 

1. Parcel·les ubicades en sòls urbans i urbanitzables delimitats (tinguin la traçada oberta 
a ús general, total o parcialment les calçades) 

Els arbres dels quals la copa sobrepassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats. 
La separació mínima entre peus d’arbres serà de 6 metres amb les següents 
exempcions : 

- Els arbres d’espècies protegides monumentals o que tinguin algun grau de 
protecció que impedeixin la seva eliminació. 

- Els arbres que formin part de plantacions de jardineria o d’explotacions silvícoles, 
sempre que per les seves característiques no presentin un risc gran d’incendi. 

Es realitzarà una aclarida total de matollar (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant 
la totalitat de la cobertura vegetal. 

2. Parcel·les ubicades en sòls urbanitzables delimitats (no tinguin la traçada oberta a ús 
general, total o parcialment les calçades), no delimitats i no urbanitzables. 

Eliminar tota la vegetació del sotabosc que sigui susceptible de provocar incendi, així 
com els arbres morts o en un estat que puguin presentar un perill elevat d’incendi. 

3. Parcel·les o part de parcel·les dedicades a l’explotació agrícola, quedaran excloses 
d’aquesta obligació aquelles parcel·les en què s’hagi de mantenir restes de la collita per 
la correcta explotació agrícola (els marges de les parcel·les de l’explotació agrícola no 
destinats a aquesta activitat no estaran exclosos d’aquesta obligació), i sempre que això 
no representi un risc d’incendi.   

Eliminar tota la vegetació que sigui susceptible de provocar incendi, així com els arbres 
morts o en un estat que puguin presentar un perill elevat d’incendi. 

Finalitzada la recollida de la collita s’haurà de llaurar 5m al perímetre de la parcel·la 
contigus a boscos, camins, carrers i carreteres. Es podrà reduir la distancia quan 
existeixin elements físics dissuasius (parets de pedra seca, parets d’obra, cursos 
fluvials, canalitzacions d’aigua cel obert...), sempre i quan ho consideri el tècnic 
competent què té encomanada la inspecció. 

Criteris generals: 

Les restes produïdes pels treballs d’estassada del sotabosc s’han de triturar fins obtenir 
restes menors de vint centímetres i realitzar un repartiment uniforme sobre el terreny. 
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Per tant, en cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona, 
llevat que prèviament s’hagi fet un tractament que garanteixi que no presenta risc 
d’incendi. 

En tot cas el compliment de les obligacions derivades d’aquesta ordenança s’hauran de 
complir gaudint de totes les autoritzacions preceptives i complint la normativa 
mediambiental, en especial la que es refereix a la protecció de la flora. 

Article 3. Obligats a l’activitat necessària per a l’assoliment de les condicions 
tècniques. 

1. Els propietaris de les parcel·les hauran de desenvolupar l’activitat necessària per a 
l’assoliment de les condicions tècniques indicades a l’article 2, com a molt tard el 15 de 
maig de cada any en aquelles de les quals en siguin titulars, i mantenir la parcel.la en 
aquest estat fins a la finalització del període en que està prohibit l’encesa de foc per risc 
d’incendi forestal, sense perjudici de l’obligació de manteniment de la parcel.la en 
condicions de seguretat, salubritat i estètica, previstos a la legislació urbanística.  

2. Quan es tracti de parcel·les dedicades a l’explotació agrícola amb espècies de 
vegetació no arbrada, el termini serà de deu dies naturals des que es procedeixi a la 
collita. 

Article 4. Exclusions de l’obligació. 

No estaran obligats com s’estableix l’apartat anterior, els propietaris de les parcel·les, 
quant a la part d’elles que integri una franja perimetral de prevenció d’incendis, el 
manteniment de la qual estigui atribuït legalment a un altre subjecte. 

 

Article 5. Procediment d’activitat municipal substitutòria. 

1. S’entén per activitat municipal substitutòria el conjunt d’activitats jurídiques i tècniques 
necessàries perquè es compleixi l’obligació delimitada a l’article 3, d’ofici i en substitució 
dels obligats.  

2. El procediment d’activitat municipal substitutòria s’integrarà per les fases següents i 
la seva tramitació serà en tot cas urgent, en atenció a la peremptorietat amb què s’ha 
d’evitar el risc d’incendi: 

- Inici, publicat a la seu electrònica municipal. 
- Verificació del compliment sobre les parcel·les . 
- Dictat del decret que disposarà provisionalment l’aplicació de l’activitat municipal 

substitutòria. 
- Publicació edictal a la seu electrònica municipal del decret anterior i obertura d’un 

termini d’audiència de cinc dies als propietaris afectats. 
- Resolució d’al·legacions i disposició definitiva de l’aplicació de l’activitat 

substitutòria municipal, mitjançant decret. 
- Publicació del decret anterior al BOP i a la seu electrònica municipal. 

3. A partir de la publicació, en el termini de 5 dies, s’iniciarà l’execució de l’activitat 
substitutòria municipal, sense necessitat de cap autorització per part del propietari. 
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Article 6. Concertacions de manteniment. 

Per decisió discrecional municipal, justificada tècnicament, es podrà concertar amb els 
propietaris de parcel·les  acords en virtut dels quals l’Ajuntament assumeix l’obligació 
de manteniment fixada a l’article 2 per ampliar les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis més enllà de l’àmbit mínim legal, a fi d’incrementar l’eficàcia d’aquestes 
franges. 

 

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ FISCAL. 

Article 7. Fonament i naturalesa. 

A l’empara del previst als articles 15 a 20 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, i de 
conformitat amb els articles 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, emparant-se específicament en l’article 20, 
apartats 2 i 4.k del Reial Decret legislatiu 2/2004, s’estableix i ordena en aquest capítol, 
que presenta la naturalesa d’ordenança fiscal, la Taxa per l’activitat administrativa 
substitutiva de la de l’obligat en el manteniment en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica de les parcel·les  per a la prevenció d’incendis. 

Article 8. Fet imposable. 

El fet imposable ve constituït per l’activitat municipal, tècnica i administrativa, de gestió 
i d’execució necessària per restablir la parcel·la en les seves condicions de seguretat, 
salubritat i estètica, segons les condicions fixades a l’annex únic que en cada cas 
corresponguin davant de l’incompliment per part del propietari de l’obligació establerta 
a l’article 3 d’aquesta ordenança. 

Article 9. Subjectes passius. 

Són subjectes passius els propietaris obligats segons l’article 3 que no hagin acomplert 
l’obligació prevista en aquest article. 

Article 10. 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 11. Taxa. 

1. La taxa ve determinada per l’aplicació de les tarifes a la superfície o unitats afectades 
per la intervenció de la parcel·la, segons consti al Cadastre Immobiliari. 

2. La tarifa, expressada en euros per metre quadrat, serà, en funció de la naturalesa 
existent a les parcel·les, la que s’indica en cadascun dels epígrafs següents: 
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EPÍGRAFS TARIFA 

Epígraf 1.  

Tala d’arbres (es considera arbre a partir d’un diàmetre de 14cm). 
Inclou transport i taxes de gestió de restes a l’abocador autoritzat. 
 

 

191,70 €/ut 

Epígraf 2.  

Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m 
d’alçada amb mitjans manuals,: 
Mitjans manuals 
- Desbrossadora, per a l’estassada del sotabosc i trituració de 

restes vegetals fins a 20 cm de longitud. 
- Motoserra, per a l’estassada del sotabosc i tala d’arbres. 

 

0,42 €/m² 

Epígraf 3.  

Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys 
de 1m d’alçada amb mitjans mecànics.  
Mitjans mecànics 
- Tractor amb braç o desbrossadora amb martells, o altres 

vehicles similars per a l’estassada del sotabosc i trituració 
de restes vegetals fins a 20 cm de longitud.  

  

0,25 €/m² 

Epígraf 4.  

Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres canyes de més 
de 1m d’alçada amb mitjans manuals. 
Mitjans manuals 
- Desbrossadora, per a l’estassada del sotabosc i trituració de 

restes vegetals fins a 20 cm de longitud. 
- Motoserra, per a l’estassada del sotabosc i tala d’arbres. 

  

0,74 €/m2 

Epígraf 5.  

Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 1m 
d’alçada amb mitjans mecànics. 
Mitjans mecànics 
- Tractor amb braç o desbrossadora amb martells, o altres 

vehicles similars per a l’estassada del sotabosc i trituració de 
restes vegetals fins a 20 cm de longitud.  

   

0,56 €/m2 
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Epígraf 6.  

Llaurar el terreny (fins a 1ha) 
Mitjans mecànics 
Tractor amb estripador o grada de disc 

  

 

0,11 €/m² 
(mínim 80€) 

Epígraf 7.  

Llaurar el terreny (a partir de 1ha) 
Mitjans mecànics 
- Tractor amb estripador o grada de disc 

  

 

0,06 €/ m² 

 

Article 12. Beneficis fiscals. 

No es concedirà cap benefici fiscal per aquesta taxa. 

Article 13. Meritació. 

1. La taxa es meritarà amb el decret que declari aplicable l’activitat substitutòria 
municipal.  

2. El compliment extemporani de l’obligació establerta a l’article 3 no afecta la meritació 
de la taxa. 

Article 14. Gestió. 

La gestió es realitzarà a través de padró fiscal corresponent, segons el règim dels 
articles 23 a 25 del Reial Decret 939/2005, 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
general de recaptació. En unitat d’acte amb la resolució d’aplicació de l’activitat 
municipal substitutiva, es determinarà l’alta al padró fiscal. 

Article 15. 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. 

 

 

Disposició final. Entrada en vigor. 

L’ordenança entrarà en vigor el dia 1 de març de 2018, sempre que hagin transcorregut 
15 dies de la seva comunicació a les administracions General de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya i hagi estat publicada íntegrament al BOP. 

 
 
Annex 2. MEMORIA ECONÒMICA I FINANCERA 
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Memòria econòmica - financera per a l’establiment de la taxa per a la prestació del 
servei municipal de prevenció d’incendis forestals consistent en el manteniment 
de parcel·les no edificades en condicions de seguretat, salubritat i estètica. 
 
L’ajuntament ostenta la competència en fixar una activitat municipal substitutiva en cas 
d’incompliment, finançada amb taxes municipals, que és precisament aquella a la que 
atén aquesta ordenança, emparant-se en allò que disposa l’article 20.2 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. La taxa aplica la previsió de l’article 20.4.k del mateix Reial Decret 
legislatiu. 
 
A efectes de justificar que la taxa proposada compleix els requisits legals, es considera 
necessari introduir a l’inici d’aquesta memòria econòmica- financera l’apartat relatiu a 
l’existència de competència local per a la prestació del servei objecte de la taxa. 
 
Sobre la competència local per prestar el Servei  
 
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. 
 
Legalment, és possible exigir el compliment d’aquest deure per mitjà d’ordres 
d’execució, regulades en aquest mateix precepte, i segons el desenvolupament 
normatiu que figura als articles 77 i 78 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 
 
L’Ajuntament exercirà les competències que, en relació als apartats anteriors, li 
corresponguin, en alguna de les formes de prestació que s’estableixin 
reglamentàriament. 

 
Referència al sistema de finançament del serveis 
 
L’article 20.2 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, estableix la possibilitat de fixar una 
activitat municipal substitutiva en cas d’incompliment, finançada amb taxes municipals 
aplicada segons l’article 20.4.k del mateix Reial Decret legislatiu. 
 
La taxa que constitueix el pagament dels serveis de manteniment de parcel·les no 
edificades en condicions de seguretat, salubritat i estètica prestats pel Municipi serà 
gestionat per aquest Ajuntament. 
 
Necessitat d’elaborar una memòria econòmica - financera 
 
L’article 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, disposa que tota 
proposta d’establiment o modificació de una taxa haurà d’estar acompanyada d’una 
memòria econòmica- financera que justificarà l’import dels preus que es proposi i el grau 
de cobertura financera dels costos corresponents. 
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Reiterades sentències del Tribunal Suprem han declarat la nul·litat de ple dret de les 
ordenances reguladores, perquè no hi havia a l’expedient la memòria econòmica-
financera. 
 
La quantia de la taxa 
 
Segons es dedueix de la documentació elaborada, es determinen els diferents taxes a 
abonar pels obligats al pagament que es proposen en l’ordenança: 
 

EPÍGRAFS TAXA 

Epígraf 1.  
Tala d’arbres. Inclou transport i taxes de gestió de restes a l’abocador 
autoritzat. 

 

191,70 
€/ut 

Epígraf 2.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m 
d’alçada amb mitjans manuals. 

 

0,42 €/m² 

Epígraf 3.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys 
de 1m d’alçada amb mitjans mecànics. 

  

0,25 €/m² 

Epígraf 4.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres canyes de més 
de 1m d’alçada amb mitjans manuals. 

 

 

0,74€/ m² 

Epígraf 5.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 
1m d’alçada amb mitjans mecànics  

 

  

0,56 €/ 
m² 

Epígraf 6.  
Llaurar el terreny (fins a 1ha) 

 

  

0,11 €/ 
m² 
(mínim 
80€) 

Epígraf 7.  
Llaurar el terreny (a partir de 1ha) 

 

  

0,06 €/ 
m² 

 
 
Conclusió 
 
L’impacte de la taxa en les persones usuàries del Servei de manteniment de les mesures 
de prevenció d’incendis forestals a realitzar a les parcel·les què es regula a l’Ordenança, 
està  absolutament justificat perquè l’import exigible cobreix com a mínim el cost del 
servei que es presta. 
 
Essent així, es compleix el previst a l’article 44 del text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
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Arquitecte tècnic, 
 
 
Asensi Palacios Andero 
Signat electrònicament 
 
Annex 1 
Costos estimats 
Servei municipal de manteniment per la prevenció d’incendis forestals consistent 
en el manteniment de parcel·les no edificades en condicions de seguretat, 
salubritat i estètica 

 
1. El servei de manteniment 

 
1.1 Descripció general 
 
L’objectiu del servei de manteniment és garantir la continuïtat temporal de les parcel·les 
no edificades en condicions de seguretat, salubritat i estètica, realitzant periòdicament 
operacions forestals d’estassada i de trituració. 
 
1.2 Mètode d’execució del manteniment 
 
El servei de manteniment a les parcel·les consisteix en estassar i triturar el sotabosc 
utilitzant els següents mètodes d’execució, segons la tipologia de vegetació i 
accessibilitat de la finca: 
 
Parcel·la accessible (no disposa de tancament perimetral o es facilita l’accés amb 
maquinària) 
Matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m d’alçada amb mitjans mecànics:  
Realitzar una aclarida total del sotabosc (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant la 
totalitat de la cobertura vegetal. 
Matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 1m d’alçada amb mitjans mecànics:  
Realitzar una aclarida total del sotabosc (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant la 
totalitat de la cobertura vegetal. 
Masses d’arbrat:  
Tala dels arbres dels quals la copa sobrepassi el límit de les parcel·les, i dels necessaris 
pel compliment de separació mínima entre peus de 6 metres. 
Parcel·la NO accessible (disposa de tancament perimetral o no es facilita l’accés amb 
maquinària) 
Matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m d’alçada amb mitjans manuals:  
Realitzar una aclarida total del sotabosc (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant la 
totalitat de la cobertura vegetal. 
Matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 1m d’alçada amb mitjans manuals:  
Realitzar una aclarida total del sotabosc (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant la 
totalitat de la cobertura vegetal. 
Masses d’arbrat:  
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Tala dels arbres dels quals la copa sobrepassi el límit de les parcel·les, i dels necessaris 
pel compliment de separació mínima entre peus de 6 metres. 
Criteris generals: 
 
Les restes produïdes pels treballs d’estassada del sotabosc s’han de triturar fins obtenir 
restes menors de vint centímetres i realitzar un repartiment uniforme sobre el terreny. 
En cap cas no poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona. 
 
Les restes produïdes pels treballs de tala d’arbres es portaran a un abocador autoritzat. 
 
2. Costos estimats 

 
2.1 Maquinària de treball 
 
Les actuacions forestals d’estassada i trituració del sotabosc que garanteixin el correcte 
manteniment de les zones de treballs es realitza amb la següent maquinària forestal: 
 
Mitjans manuals 
- Desbrossadora, per a l’estassada del sotabosc i trituració de restes vegetals fins a 

20 cm de longitud. 
- Motoserra, per a l’estassada del sotabosc i tala d’arbres. 
Mitjans mecànics 
- Tractor amb braç o desbrossadora amb martells, o altres vehicles per a l’estassada 

del sotabosc i trituració de restes vegetals fins a 20 cm de longitud.  
- Camió grua, per al transport de les restes de la tala d’arbres. 

 
2.2 Equip de treball 
 
Els treballs d’estassada i trituració del sotabosc han de ser realitzats per peons forestals 
especialitzats. 
 
2.3 Costos unitaris d’operari i maquinària 
 
Els costos unitaris d’operari i maquinària dels treballs utilitzats en aquesta memòria 
econòmica-financera es basen en els imports publicats al banc de preus de l’Institut de 
Tecnologia de la construcció de Catalunya per l’any 2017. 

Tipus de màquina/ operari €/hora 

Oficial 1a Jardiner 28,01 € 

Ajudant Jardiner 24,86 € 

Desbrossadora 4,11 € 

Motoserra 3,14 € 

Tractor amb: braç, desbrossadora amb martells, 
estripador o grada de disc. 

46,41 € 

Camió grua 45,42 € 

  
2.4 Rendiment dels treballs forestals 
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Els rendiments dels treballs forestals utilitzats en aquesta memòria econòmica-financera 
són els següents: 
 
 
PARCEL·LA ACCESSIBLE 
 

Matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m 
d’alçada amb mitjans mecànics. 

€/hora h/m² €/m² 

Tractor amb braç o desbrossadora amb martells 46,41 0,0035 0,16 

PEM 0,16 

 
PEC (sense IVA) = 0,16 €/m² + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 0,19 €/m² 
 
PEC (IVA inclòs) = 0,23 €/m² 
 

Matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 1m 
d’alçada amb mitjans mecànics. 

€/hora h/m² €/m² 

Tractor amb braç o desbrossadora amb martells 46,41 0,0075 0,35 

PEM 0,35 

 
PEC (sense IVA) = 0,35 €/m² + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 0,42 €/m² 
 
PEC (IVA inclòs) = 0,51 €/m² 
 

Tala d’arbres €/hora h/ut €/ut 

Oficial 1a jardiner 28,01 € 1,20 33,61 

Ajudant Jardiner 24,86 € 1,20 29,83 

Motoserra 4,11 € 4,40 18,08 

Desbrossadora 3,14 2,20 6,91 

Camió grua 45,42 € 0,70 31,79 

PEM 120,22 

 
PEC (sense IVA) = 120,22 €/m² + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 143,06 €/m² 
 
PEC (IVA inclòs) = 173,10 €/m² 
 

Llaurar el terreny €/hora h/m² €/m² 

Tractor amb estripador o grada de disc( fins a 1ha) 46,41 0,0015 0,07 

PEM 0,07 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

 

 
Pàgina 25 de 27 

 
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 

PEC (sense IVA) = 0,07 €/m² + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 0,08 €/m² 
PEC (IVA inclòs) = 0,10 €/m² 
 

Llaurar el terreny €/hora h/m² €/m² 

Tractor amb estripador o grada de disc ( a partir de 
1ha) 

46,41 0,0007 0,03 

PEM 0,03 

 
PEC (sense IVA) = 0,03 €/m² + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 0,04 €/m²  
 
PEC (IVA inclòs) = 0,05 €/m² 
 
PARCEL·LA NO ACCESSIBLE 
 

Matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m 
d’alçada amb mitjans manuals. 

€/hora h/m² €/m² 

Oficial 1a jardiner 28,01 € 0,001 0,03 

Ajudant Jardiner 24,86 € 0,008 0,20 

Desbrossadora 4,11 € 0.008 0,03 

PEM 0,26 

 
PEC (sense IVA) = 0,26 €/m² + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 0,31 €/m² 
 
PEC (IVA inclòs) = 0,38 €/m² 
 

Matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 1m 
d’alçada amb mitjans manuals. 

€/hora h/m² €/m² 

Oficial 1a jardiner 28,01 € 0,002 0,06 

Ajudant Jardiner 24,86 € 0,014 0,35 

Desbrossadora 4,11 € 0,008 0,03 

Motoserra 3,14 € 0,006 0.02 

PEM 0,46 

 
PEC (sense IVA) = 0,46 €/m² + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 0,55 €/m² 
 
PEC (IVA inclòs) = 0,67 €/m² 
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Tala d’arbres €/hora h/ut €/ut 

Oficial 1a jardiner 28,01 € 1,20 33,61 

Ajudant Jardiner 24,86 € 1,20 29,83 

Motoserra 4,11 € 4,40 18,08 

Desbrossadora 3,14 2,20 6,91 

Camió grua 45,42 € 0,70 31,79 

PEM 120,22 

 
PEC (sense IVA) = 120,22 €/ut + 19% (gestos generals + benefici industrial) 
 
PEC (sense IVA) = 143,06 €/ut 
 
PEC (IVA inclòs) = 173,10 €/m² 
 
2.5 Taxa 
 
Cal aplicar un 13% de despeses generals de gestió municipal sobre el PEC (sense IVA), 
per tant les taxes a aplicar són els següents: 
 
 

EPÍGRAFS TAXA 

Epígraf 1.  
Tala d’arbres. Inclou transport i taxes de gestió de restes a l’abocador 
autoritzat. 

 

191,70 
€/ut 

Epígraf 2.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m 
d’alçada amb mitjans manuals. 

 

0,42 €/m² 

Epígraf 3.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys 
de 1m d’alçada amb mitjans mecànics. 

  

0,25 €/m² 

Epígraf 4.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres canyes de més 
de 1m d’alçada amb mitjans manuals. 

 

 

0,74€/ m² 

Epígraf 5.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 
1m d’alçada amb mitjans mecànics  

 

  

0,56 €/ 
m² 

Epígraf 6.  
Llaurar el terreny (fins a 1ha) 

 

  

0,11 €/ 
m² 
(mínim 
80€) 

Epígraf 7.  
Llaurar el terreny (a partir de 1ha) 

 

  

0,06 €/ 
m² 
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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 ( 5 Gent fent Poble, 1 ERC,  2 PSC ) 
                                        En contra : -  
                                        Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

 
 
 
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA  
No consten 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
No consten 
   
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 19:24 hores del dia esmentat a l’encapçalament.” 
 
 
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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