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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 8 de febrer de 2018, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent 
 
 
“ACTA NÚM. 2/2018 ( 1213.03.002 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
08 DE FEBRER 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. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:02 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.  
 
Durant la celebració de la sessió es 
produeixen les següents alteracions en el 
quòrum d’assistència:  
 
-El Sr. David Uró Vilanova s’incorpora a la 
sessió durant el punt 2n de l’ordre del dia. 
-La Interventora Municipal, Sra Mercè 
Marmi Espelt, s’incorpora a la sessió 
durant el punt 2n de l’ordre del dia.  
-La Sra. Àdria Mazcuñán i Claret 
s’incorpora a la sessió durant el punt 3r de 
l’ordre del dia. 
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ASSUMPTES EXPED. PÀG. 
LOCALITZACIÓ 

TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les següents 
sessions del Ple : 11 de gener de 2018 

1648/2017 3 00:00:43 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

47/2018 4 00:01:04 

3. Donar compte dels acords de la Junta 
de Govern les següents sessions: 28 
de desembre de 2017 (extraordinària i 
urgent) i 2 de gener de 2018 
(ordinària).  

1645/2017 
1652/2017 

10 00:24:43 

4. Informació de les regidories  - 10 00:55:00 

MOCIONS I PROPOSTES   - 

5. Suport a la distinció amb la Creu de 
Sant Jordi al Secretariat de 
Federacions i Agrupacions de 
Defensa Forestal de Catalunya 
(SFADF) 

85/2018 11 01:01:18 

6. Moció del grup municipal del PSC a 
l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages per exigir a la Generalitat, 
l’abonament del deute pendent de 
les escoles bressol   

167/2018 12 01:06:09 

7. Moció per establir un sistema públic 
de pensions amb major capacitat de 
redistribució i reducció de les 
desigualtats 

204/2018 13 01:06:24 

8. Moció que presenta el grup municipal 
ERC_AM per l’adhesió de Sant 
Fruitós de Bages a “Viles Florides” 

209/2018 17 01:31:58 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  
 

 

  

 

 

 
Pàgina 3 de 35 

 
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 

9. Moció que presenta el grup municipal 
ERC-AM per a la creació d’una 
comissió per a l’actualització del 
reglament orgànic municipal 

210/2018 18 02:06:021 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS  

No consten  - 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

10. Aprovació del text del conveni que 
regula la delegació de competències 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages al Consorci del Bages per a la 
Gestió dels residus en una prova 
pilot de recollida de les fraccions de 
resta i orgànica municipals als nuclis 
de Rosaleda i Torruella (*) 

211/2018 20 01:38:16 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA No consten  - 

PRECS I PREGUNTES No consten  - 

ASSUMPTE SOBREVINGUT    

S1 Aprovació de l’addenda de 
pròrroga del conveni entre el 
Consorci del Bages per la Gestió 
de Residus i l’Ajuntament per la 
gestió de residus que regula 
algunes prestacions de serveis i 
les seves conseqüències 
econòmiques respecte a la 
recollida i tractament de residus al 
municipi de Sant Fruitós, pel 
período comprés entre l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2018 

159/2018 32 02:06:25 

 
 (*) Sobre aquest punt, caldrà ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia al no haver estat 
dictaminat prèviament per la Comissió informativa corresponent.  
 
 

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 11 de gener de 
2018 (exp. 1648/2017) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

                                                        

1 Aquest punt es tracta posteriorment al punt 10 de l’ordre del dia.  
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Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

S’aprova per assentiment de la unanimitat dels 10 regidors presents.  
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
 
  

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària (exp. 47/2018) 

 

Núm. decret Data Núm. expedient Assumpte  

2018-0012 08/01/2018 1282/2017 
Contractació d’una educadora de la 
llar d'infants per substitució de la  
titular, de baixa maternitat 

2018-0013 08/01/2018 46/2018 
Contractació d’una educadora per la 
llar d'infants per increment alumnes 
pel proper curs escolar 2017-2018  

2018-0014 08/01/2018 50/2018 
Contractació temporal d’una auxiliar de 
la llar 

2018-0015 08/01/2018 1436/2017 

Prendre coneixement de la 
comunicació prèvia de modificació no 
substancial de l’activitat de explotació 
porcina i bovina d’engreix a la casa 
Clot del Graner, s/n polígon 7 
parcel·la, 34.  

2018-0016 08/01/2018 776/2016 
Convocatòria de reunió del Consell 
municipal de cultura pel dia 29 de 
gener de 2018 

2018-0017 08/01/2018 1539/2017 
Llicència d’obres menors per 
rehabilitació de façanes (revocat i 
pintura)  

2018-0018 08/01/2018 1648/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple de l'ajuntament pel dia 11 de gener 
de 2018  

2018-0019 08/01/2018 1542/2017 
Llicència d’obres menors per 
col.locació de comptador d’aigua 

2018-0020 09/01/2018 149/2017 Comunicació de dades padronals 

2018-0021 09/01/2018 29/2018 

Compareixença en recurs contenciós 
administratiu 398/2017 interposat per 
la JC del Pla parcial carretera de 
Berga I subsector II per denegació de 
recepció d'obres d'urbanització  
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2018-0022 09/01/2018 1229/2017 
Llicència urbanística d’obres per 
ampliació d’oficines en nau industrial 

2018-0023 10/01/2018 1369/2017 
Incoació de procediments 
sancionadors en matèria d’infraccions 
de trànsit  

2018-0024 10/01/2018 55/2018 
Nomenament interí per programa 
temporal d’una administrativa de 
suport a l'àrea de serveis econòmics  

2018-0025 10/01/2018 1174/2017 
Aprovació del padró d’usuaris i 
subjectes passius del servei de llar 
d'infants gener 2018 

2018-0026 11/01/2018 1603/2017 
Reclamació de responsabilitat 
patrimonial per obres causants 
d'avaria elèctrica 

2018-0027 11/01/2018 49/2018 Reconeixement de trienni  

2018-0028 11/01/2018 83/2018 
Nomenament interí com a tècnica de 
Recursos Humans fins a la cobertura 
definitiva de la plaça 

2018-0029 11/01/2018 57/2018 

Aprovació dels models de sol·licitud- 
renovació de llicència i conducció de 
gossos potencialment perillosos., 
Sol·licitud de permís de tinença 
d’armes -categoria 4 (A i B) i al·legació 
de trànsit.docx 

2018-0030 11/01/2018 68/2018 Moviments interns de personal 

2018-0031 11/01/2018 58/2018 

Licitació per la concessió de llicència 
d'ús privatiu per l'ocupació temporal de 
superfície per instal·lació de bar en el 
marc de la festa major d'hivern 2018. 

2018-0032 11/01/2018 1430/2017 

Extinció de la comissió de serveis com 
a Tècnica de Recursos Humans per 
incorporació de candidata per 
superació de procés selectiu 

2018-0033 11/01/2018 640/2014 

Revisió del cànon econòmic del 
contracte del contracte administratiu 
especial del servei del bar ubicat al 
camp de futbol municipal i emissió del 
càrrec corresponent. 

2018-0034 11/01/2018 142/2015 

Revisió del cànon econòmic del 
contracte del contracte administratiu 
especial del servei del bar ubicat a 
l’edifici del Nexe-espai de Cultura i 
emissió del càrrec corresponent. 

 2018-0035  11/01/2018 467/2017 

Aprovació de la justificació i ordenació 
de pagament de subvenció nominativa 
a  Grup Excursionista Posa't en marxa 
2017. 
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 2018-0036  11/01/2018 284/2015 

Revisió del cànon econòmic del 
contracte del contracte administratiu 
especial del servei del bar ubicat al 
pavelló municipal d’esports i emissió 
del càrrec corresponent. 

2018-0037 11/01/2018 869/2017 
Esmena Decret 2017-1517 de  
justificació de 1r termini de l’ajut 50% 
menjador 2017-18. 

 2018-0038  11/01/2018 36/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local pel dia 15 de 
gener de 2018 

2018-0039 11/01/2018 1180/2017 
Pròrroga del conveni de pràctiques a 
la llar d'infants  

 2018-0040  11/01/2018 89/2018 Atorgament de bestreta a treballador  

2018-0041  12/01/2018 1534/2017 Aprovació de llicència obres menors 

 2018-0042  12/01/2018 474/2017 
Aprovació de la justificació i ordenació 
de pagament de subvenció nominativa 
de l’Ampa Llar infants 2017. 

2018-0043  12/01/2018 90/2018 

Aprovació de la relació de paradistes i 
les liquidacions de la taxa del mercat 
setmanal corresponent al 1er trimestre 
2018 

 2018-0044  12/01/2018 88/2018 

Aprovació de la relació de paradistes i 
les liquidacions de la taxa del mercat 
setmanal corresponent al 4 art 
trimestre 2017 

 2018-0045  12/01/2018 1547/2017 Aprovació de llicència obres menors 

 2018-0046  12/01/2018 1543/2017 Aprovació del llicència obres menors 

 2018-0047  12/01/2018 884/2015 
25a modificació del cartipàs municipal 
en matèries competència de l'alcalde 

 2018-0048  12/01/2018 32/2018 
Incoació d'expedient sancionador 
corresponen a la remesa 18002056 

2018-0049 12/01/2018 94/2018 

Aprovació de la sol·licitud d’ajuts en el 
marc del Programa complementari de 
modernització de polígons, del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
. 

2018-0050 15/01/2018 181/2017 
Llistat per el cobrament del servei 
d'atenció domiciliària mes de 
desembre 2017 

 2018-0051  15/01/2018 1719/2016 
Llistat per el cobrament del servei de 
teleassistència mes de gener 2018 

 2018-0052  15/01/2018 64/2018 
Convocatòria de la Junta de Portaveus 
del 18.1.18 

 2018-0053  15/01/2018 737/2016 

Prendre coneixement del compliment 
de condicionants de la transmissió 
dels efectes d’una comunicació 
establerts al decret d’alcaldia núm. 
2017-0452 de 13 d’abril. 
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2018-0054 15/01/2018 282/2017 
Instal.lació de terrassa per establiment 
de restauració XXX – KEBAB SANT 
FRUITOS, durant temporada alta 2017 

 2018-0055  15/01/2018 1629/2017 
Actualització de dades al registre 
d'entitats municipal del Consell 
pastoral de la parròquia de St. Fruitós. 

2018-0056 17/01/2018 115/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament 
corresponents a l’expedient núm.  
115/2018 de RELACIÓ DE 
FACTURES, núm.  de relació O 1238 

 2018-0057  17/01/2018 885/2017 

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

2018-0058 17/01/2018 1524/2015 

Correcció d’errades materials en el 
Decret del regidor de serveis 
econòmics 2017-1550 de data 29 de 
desembre de 2017, sobre l’aprovació 
de la certificació número 2 i la seva 
factura 

 2018-0059  17/01/2018 148/2017 
Aprovacions d’ocupacions de la via 
pública afectes per obres 

 2018-0060  17/01/2018 1548/2017 
Llicència d’obra emnor per canviar 
porta del carrer  

 2018-0061  17/01/2018 1555/2017 
Llicència d’obra menro per construcció 
d’escala i barana exterior i tanca entre 
veins  

2018-0062 17/01/2018 102/2018 
Autorització de Bestreta  
 

 2018-0063  17/01/2018 57/2018 

Actualització dels models de 
documents administratius “avís 
retirada de grua”, adaptats a la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú 
de les administracions 
públiques. 

 2018-0064  17/01/2018 103/2018 
Incoació de procediment sancionador 
de trànsit (remesa 18003417) 

2018-0065 18/01/2018 1226/2016 

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. 
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 2018-0066  18/01/2018 927/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contracte per l’execució de les 
obres compreses dins el document 
tècnic anomenat “Supressió de 
barreres arquitectòniques de diferents 
passos de vianants”. 

 2018-0067  18/01/2018 868/2015 
Caducitat i arxivament del procediment 
868/2015 

 2018-0068  18/01/2018 80/2018 
Incoació d’expedient disciplinari 
80/2018 

 2018-0069  18/01/2018 1579/2017 
Sol.licitud d’ informe a la CTUCC 
sobre l’avanç de la modificació puntual 
PGOM a l’àmbit de Pineda IV 

2018-0070 19/01/2018 114/2018 
Aprovació de reconeixement 
d'obligacions i ordenació del pagament 
als lloguers del mes de gener 2018 

2018-0071 23/01/2018 25/2018 
Aprovació gratificacions serveis 
extraordinaris i hores extres desembre 
(nòmina gener) 

2018-0072  23/01/2018 130/2017 

Comunicació de dades del padró 
municipal d’habitants sol·licitada per 
Dependència Regional de Recaptació 
de l’Agència Tributària 

2018-0073 23/01/2018 78/2018 
Compliment de requeriment delk 
Subdelegat del Govern Espanyol a 
Barcelona sobre la bandera espanyola  

 2018-0074  23/01/2018 91/2018 
Rectificació de propostes 
d’autoliquidació 4077 i 4078 per taxes 
per serveis de cementiri 

 2018-0075  23/01/2018 58/2018 

Adjudicació per a la concessió de 
llicència d’ús privatiu per l’ocupació 
temporal de superfícies per la 
instal·lació de bar de la festa major 
d’hivern 2018. 

 2018-0076  24/01/2018 1075/2017 
Aprovar el Pla d’Autoprotecció del 
Pavelló poliesportiu municipal 

 2018-0077  24/01/2018 1398/2017 Llicència de primera ocupació  

2018-0078 24/01/2018 849/2017 
Deixar sense efectes una liquidació i 
aprovar una de nova. 

2018-0079 
 

24/01/2018 36/2014 
Actualització de tramitadors TA9, 
TA11, TA12 i TA13 

2018-0080  24/01/2018 91/2018 
Rectificació propostes autoliquidació 
3704 i 3705 per taxes de serveis de 
cementiri 

2018-0081  25/01/2018 568/2017 
Revisió prova psicotècnica agent 
procés mobilitat horitzontal  
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 2018-0082  25/01/2018 1317/2016 

Presa de raó del canvi de denominació 
social de l’empresa BBVA Autorenting, 
S.A. en relació al contracte de 
subministrament d’un vehicle en la 
modalitat d’arrendament destinat als 
serveis policials.  

 2018-0083  25/01/2018 140/2018 
Incoació d'expedients sancionadors de 
trànsit (relació 18004881)  

2018-0084  25/01/2018 1524/2017 
Incoació expedient de protecció a la 
legalitat urbanística  

2018-0085  25/01/2018 1551/2017 
Llicència urbanística d’obres menors 
per consolidació de fonaments 
d’habitatge aillat  

 2018-0086  26/01/2018 1470/2017 
Convocatòria de la Comissió d'estudi 
de l'avantprojecte d'ordenança  

 2018-0087  26/01/2018 101/2018 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
del mes de gener 2018  

 2018-0088  26/01/2018 464/2017 
Decret de justificació conveni AEE 
Paidos  

2018-0089  26/01/2018 606/2017 
Aprovació de la justificació i ordenació 
de pagament de beca esportiva  

 2018-0090  26/01/2018 1226/2016 

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.  

 2018-0091  26/01/2018 1103/2015 

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

 2018-0092  27/01/2018 1198/2016 

Aprovació de la cert. d’obra núm. 3 i la 
seva factura, corresponent a les obres 
contingudes en el projecte constructiu 
d’una pasarel.la sobre la C16c, al Pk. 
1+250, entre els carrers Moixeró i 
Aneto, terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages.  

 2018-0093  29/01/2018 501/2017 

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

 2018-0094  29/01/2018 927/2017 
Modificació del Decret d’Alcaldia 2018-
0066 de 18 de gener de 2018.  

 2018-0095  29/01/2018 672.07.017/02 
Prendre coneixement del cessament 
d’activitat de magatzem de material 
elèctric.  
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 2018-0096  29/01/2018 108/2018 
Autorització assistència a cursos varis 
per part de personal divers  

 2018-0097  29/01/2018 137/2018 
Proposta de compareixença en recurs 
contenció administratiu núm.  6/2018 
(JCA 13 de Barcelona) 

 2018-0098  29/01/2018 162/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Presidència 
i Serveis Centrals pel dia 1 de febrer 
de 2018  

 2018-0099  29/01/2018 163/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Promoció 
del Territori pel dia 1 de febrer de 2018  

 2018-0100  29/01/2018 164/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania d'1 de febrer de 2018 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 

28 de desembre de 2017 (extraordinària i urgent) i 2 de gener de 2018 
(ordinària) (exp. 1645/2017 i 1652/2017) 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
4. Informació de les regidories   
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MOCIONS I PROPOSTES 
  

5. Suport a la distinció amb la Creu de Sant Jordi al Secretariat de 
Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF) 
(exp. 85/2018) 

 
Primer. Vist que el Consell Comarcal del Bages ha tramès, via correu electrònic, amb 
data 21 de desembre de 2017, una comunicació a l’ajuntament mitjançant la qual posen 
de manifest la intenció de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya la distinció amb la Creu 
de Sant Jordi a les ADF de tot el territori català, a través de l’entitat que les agrupa 
(Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya o SFADF), 
en reconeixement a la seva tasca en la lluita i prevenció contra els incendis forestals.  
 
Segon. Vist que l’ajuntament creu que la tasca de les ADF de tot Catalunya, i 
especialment la de Sant Fruitós de Bages, és meritòria, de la qual cosa n’han donat 
prova durant els incendis ocorreguts en anys anteriors i, per tant, vol sumar-se a la 
iniciativa del Consell Comarcal del Bages.  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Donar suport a la iniciativa del Consell Comarcal del Bages per sol.licitar a la 
Generalitat de Catalunya la distinció amb la Creu de Sant Jordi al Secretariat de 
Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF), del qual en 
forma part l’ADF Pla de Bages, amb les següents dades:  
 
ADF PLA DE BAGES 
Tlf: 93 872 91 00 
Mail: adfpladebages@gmail.com 
Domicili social: c/ Castelladral 5-7 (Palau Firal) Manresa 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’ADF Pla de Bages, al Consell Comarcal del 
Bages, i al responsable de l’esmentada ADF a Sant Fruitós de Bages, el Sr. Agustí 
Masana Santamaria junt amb la documentació oportuna.  
 
Tercer. Declarar que:  
 

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

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

-  
 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

6. Moció del grup municipal del PSC a l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages per exigir a la Generalitat, l’abonament del deute pendent de les 
escoles bressol   (exp. 167/2018) 

 
 
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, 
abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades salvatges 
i discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la 
Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per 
preservar el dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat. 
 
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys 
és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha 
d’articular mitjançant convenis amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 
2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries 
de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan 
suportant  el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les 
famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es 
finança a través de les diputacions) 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic . 
 
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia 
de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul 
econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo 
progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert 
per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a 
la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les  escoles bressol, 
donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual 
(Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan 
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Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, 
exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el 
Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 
2012 i 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages els acords següents: 
 
1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la 
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per 
la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.  
 
2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la 
sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del 
servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat 
cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, 
si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 
a 2015, i que preveu aquesta sentència. 
 
 3).Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les 
escoles bressol del municipi. 
 

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

S’aprova per assentiment de la unanimitat dels regidors presents.  
 
 

7. Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat 
de redistribució i reducció de les desigualtats (exp. 204/2018) 

 
D'acord i a l'empara d’allò  previst  al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la 
consideració del Ple la següent MOCIÓ. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de 
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%). 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  
 

 

  

 

 

 
Pàgina 14 de 35 

 
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 

 
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de 
pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació,  el Govern1 de Rajoy ha posat en perill 
la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits 
constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del 
poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció 
de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I 
tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment 
el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí 
per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social. 
 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu 
de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç 
de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que 
contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió 
digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la 
joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema. 
 
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la 
Seguretat Social a un espoli permanent. 
 
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat 
de disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 milions d'euros, 
i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192 
milions d'euros de l'estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, 
per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons 
per import de 93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al 
pagament de les pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la 
mateixa línia i el PP, en lloc  de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de 
Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant  la Seguretat Social amb un crèdit 
de 15.000 milions d'euros. 
 
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social 
duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una 
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors 
tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat 
utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, 
només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme de 
despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018. És a 
dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst. 
 
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en 
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, 
de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat 
al sistema. 
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Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social 
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la 
Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el 
futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; 
aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de 
qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec 
dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn. 
 
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de 
pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els 
ingressos del sistema. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ 
instant el Govern d'Espanya a: 
 
MOCIÓ 
 

1.  Tornar al consens de 2011,  derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de 
la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, 
de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.  
 

2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les 
mateixes d'acord amb l'IPC. 
 

3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà 
les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort 
corresponent a partir de l'1 de gener de 2019. 
 

4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals 
de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses 
següents entre d'altres:  
 

a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes 
planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per 
la via de bonificacions i a càrrec dels PGE. 
 

b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat 
Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics. 

 
5. Incrementar els ingressos del sistema:  

 
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres 

mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a 
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completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a 
equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la 
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat 
espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost 
ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.  
 

b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat 
Social  

 
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema,  modernitzant la gestió del Fons de 

Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de 
límits a la disposició de fons amb caràcter anual. 
 

7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa 
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les 
dones (dèficit de gènere):  
 

a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, 
i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes . 
 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 
d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin 
una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, 
mesura que afecta de manera majoritària  les dones. 

 
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un 

concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i 
d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels 
anys 40 del segle XXI. 
 

9. Donar trasllat d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congres dels 

Diputats, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les entitats de gent gran 

del municipi. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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Resultat de la votació: 6 vots a favor: GfP (4) i PSC (2)           
vots en contra:  -                                                                   
6 abstencions: - CiU (4), ERC (2)      

                   

8. Moció conjunta de tots els grups municipals per l’adhesió de Sant 
Fruitós de Bages a “Viles Florides” (exp. 209/2018) 

 
Les Viles Florides, són un distintiu que atorga la Confederació d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya(CHOC) per reconèixer aquells municipis que treballen en la millora i la 
potenciació d’espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la conscienciació 
ciutadana, l’educació mediambiental i la creació d’un entorn propici per a la recepció i 
estada, tant dels residents com dels visitants i turistes. 
 
Viles Florides té com a objectius: 
 

- Promoure la protecció i millora dels espais verds i urbans 
- Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels residents 
- Promoure la cohesió social 
- Millorar la consciència social envers les polítiques de sostenibilitat ambiental 
- Millorar la imatge dels municipis 
- Millorar l’acolliment de visitants i turistes 
- Contribuir al desenvolupament de les accions locals 
- Generar espais de formació, reflexió i debat a l’entorn de la gestió sostenible i la 

millora i potenciació del verd urbà. 
 
La participació dels municipis a les viles florides es realitza mitjançant la inscripció al 
Programa anual VILES FLORIDES, aquest programa valora l’estat general de 
l’enjardinament i els espais verds del municipi i les actuacions, activitats i programes 
duts a terme que potenciïn els espais verds com a atractiu turístic i de dinamització 
comercial. 
 
Amb la voluntat de continuar millorant els beneficis que suposa formar part del 
moviment, l’any 2016 la CHOC  va posar en marxa una quota anual que els permet 
enfortir el moviment i atorga als municipis un paquet de serveis ( assessorament tècnic 
per a projectes vinculats amb la jardineria, inclusió en la llista de distribució de les noves 
newsletter sectorials, espai en aquestes newsletters per a poder difondre les activitats 
pròpies del municipi, elements de difusió del projecte per als canals de comunicació 
propis de cada Ajuntament), entre d’altres. 
 
Al mes de gener de 2018, un total de 123 viles catalanes estan adherides a les Viles 
Florides. 
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Tots els grups municipals a Sant Fruitós de Bages, apostant pel verd com a eix bàsic 
que millora proposen la qualitat de vida de tots i cadascun dels veïns de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
Per tot això,  
 
Tots els grups municipals a Sant Fruitós de Bages proposen al Ple, l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la participació al projecte de VILES FLORIDES de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages i inscriure’ns  al programa  2018. 
 
Segon.- APROVAR l’aportació econòmica per al moviment VILES FLORIDES. 
 
Tercer.- FORMALITZAR la participació al programa VILES FLORIDES 2018. 
 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

9. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a la creació d’una 
comissió per a l’actualització del reglament orgànic municipal (exp. 
210/2018) 

 
El Reglament Orgànic Municipal és la norma que regula el règim organitzatiu de 
l’Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals, l’estatut dels electes i les bases 
de la informació i participació ciutadana, en el marc de la normativa general aplicable. 
Esdevé una eina fonamental per al bon govern municipal. 
 
L’actual Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va ser 
aprovat l’any 2006 i l’any 2007 va incorporar noves addiccions. 
  
El desenvolupament normatiu general que s’ha produït des d’aleshores comporta la 
necessitat d’actualitzar-lo en profunditat, i és per aquesta raó que no es planteja una 
simple modificació sinó l’aprovació d’un text íntegre adaptat a la realitat actual, sota els 
principis de transparència i bon govern. 
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En diverses ocasions s’ha pogut constatar que l’actual Reglament Orgànic Municipal ha 
quedat superat en algunes situacions que no contemplava i que en feien necessària una 
actualització.  
 
L’elaboració i aprovació del Reglament s’emmarca en la competència que atorguen als 
ajuntaments els articles 25, 26 i 28 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Consideracions jurídiques: 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 8.1.a) de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya(Decret Legislatiu 2/2003, de 8 d'abril, 
TRLMC) atorguen als ens locals territorials, en l’àmbit de les seves competències i en 
els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat reglamentària i 
d’autoorganització. 
 
El procediment d’elaboració i aprovació de les ordenances i reglaments locals es troba 
regulat, bàsicament , en els articles 49 i 70.2 de la LRBRL i  pels arts. 178 i 179 del 
TRLMC, i desplegat pels articles 60 a 66 del  Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS).  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal ERC-AM Sant Fruitós de Bages 
proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
 
PRIMER: Iniciar l’expedient per a la redacció d’un nou Reglament Orgànic Municipal, 
adaptat a les normatives vigents. 
 
SEGON: Crear la Comissió d’estudi per la redacció del text del Reglament, que estarà 
integrada pels  següents membres: 
 

• Presidència: Alcalde 

• Vocals: Els membres de la Junta de Portaveus o de la Comissió Informativa de 
Presidència. 
 

• Personal municipal (amb veu i sense vot): 
- L’ Interventor Municipal 
- La Cap dels Serveis Jurídics Municipals 
- El Secretari General de la Corporació, que assumirà les funcions de secretari 

de la Comissió. 
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Es podrà designar un suplent per cada titular. Els suplents hauran de ser 
necessàriament electes en el cas dels representants de la Corporació o personal 
municipal, en els altres casos. 
 
TERCER: Establir que la comissió estarà vigent fins a l’aprovació definitiva del ROM i 
que el  seu funcionament es subjectarà a les normes pròpies de les comissions  
informatives del Ple. 
 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
  
No consten 
 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

10. Aprovació del text del conveni que regula la delegació de competències 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Consorci del Bages per a la 
Gestió dels residus en una prova pilot de recollida de les fraccions de 
resta i orgànica municipals als nuclis de Rosaleda i Torruella (*)(exp. 
211/2018) 

 
 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I QUE NO HA ESTAT DICTAMINAT PER 
LA COMISSIÓ INFORMATIVA :  

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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Primer. Vist que la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del 
municipi. Conforme el que es preveu a la legislació vigent i amb l’objectiu d’afavorir el 
reciclatge i la valorització dels residus, resulta necessària i d’interès públic la prestació 
del servei de recollida selectiva del residu tèxtil. 
 
Segon. Vist que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages forma part del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus, ens que d’acord amb els seus estatuts té per objecte 
la planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats, d’interès municipal i 
comarcal, en matèria de gestió de residus, de competència pròpia, delegada o 
assignada dels ens consorciats o en règim de concurrència i lliure mercat. 
 
Tercer. Vist que el Consorci i l’Ajuntament tenen voluntat de cercar fórmules que puguin 
millorar la recollida selectiva dels residus municipals, estancada de fa anys per sota dels 
índexs que marca la normativa europea. Al respecte d’aquesta iniciativa han pogut 
conèixer experiències innovadores implantades al País Basc, de millora molt important 
de la recollida selectiva mitjançant la identificació d’usuaris i el control d’accés als 
contenidors de la fracció resta i de la FORM, i tant el Consorci com l’Ajuntament tenen 
intenció d’implantar un model de gestió com aquest en el l’àmbit geogràfic del seu 
municipi, com a experiència pilot que pugui servir per a la seva valoració, futura 
consolidació i, si escau, ampliació a altres ens consorciats, mitjançant conveni. 
 
Quart. Vist que la naturalesa del conveni és la d’una delegació de competències que fa 
l’AJUNTAMENT al CONSORCI mitjançant l’acord que preveuen l’article 8 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i l’article 9 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector 
públic, l’article 47.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local,  i resta exclòs de l’àmbit de la Llei  de Contractes del Sector Públic, en aplicació 
de l’article 4 del text refós d’aquesta llei, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
Cinquè. Vista la memòria, obrant en l’expedient, emesa per l’enginyera tècnica 
municipal, en data 2 d’octubre de 2017, el qual conclou que la proposta de conveni que 
s’adjunta al present compleix amb les prescripcions indicades a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic; i se’n desprenen les següents 
consideracions tècniques: 
 
“(...) 
 
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)Amb la realització d’aquesta prova pilot, que es portarà a terme als nuclis de 
Torruella i La Rosaleda, es preveu una millora considerable en la recollida 
selectiva dels residus municipals, atès que la implantació de contenidors amb 
identificació d’usuaris i control d’accés als contenidors de la fracció resta 
comportarà una reducció d’aquest residu. Tanmateix es preveu una reducció dels 
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residus impropis que sovint s’hi troben barrejats. 
 
b)L’adhesió a aquest conveni, en el qual hi participen altres municipis consorciats 
(Rajadell i Balsareny) permet una optimització de recursos tant econòmics com 
de gestió, pròpiament dits, atès que la licitació dels serveis necessaris per a 
portar a terme la prova es farà de manera conjunta amb els municipis. 
 
c)Analitzant percentualment cada concepte respecte el total, la prova pilot ens 
pot beneficiar, perquè els nostres valors de fracció resta són percentualment més 
alts que els altres municipis (per tant, tenim més marge de millora). I precisament 
la prova pilot ha de pretendre d’augmentar l’orgànica en detriment de la resta. 
Per tant, si els resultats de la prova pilot són els esperats al nostre municipi, això 
ens hauria de suposar baixar el nostre cost relatiu respecte la resta de municipis 

 
3. Cal destacar les següents qüestions relatives a l’impacte econòmic derivat de 

l’execució de l’actuació contemplada a la proposta de conveni:  
 

a) D’acord amb l’apartat 9 de la memòria del projecte executiu es preveu un 
D’acord amb l’apartat 2 de l’Annex I del conveni, de Finançament del servei, 
el cost econòmic inicial associat a la prova pilot serà de 45.773,62 €/any (amb 
una duració de 3 anys). Aquest import està previst que es veurà modificat 
inicialment a la baixa amb les licitacions previstes del servei de recollida del 
residu i del d’inspecció ambiental i manteniment de contenidors i software. 

b) Malgrat el primer any l’aportació econòmica de l’Ajuntament, pel que fa a 
servei de recollida es faci en base a les previsions recollides a l’Annex I del 
conveni, en anys successius, la distribució econòmica es farà d’acord amb 
les tones de resta recollides pel servei en l’any anterior. Una reducció de les 
tones de resta (objectiu principal a assolir amb la prova pilot) comportarà una 
reducció d’aquesta aportació econòmica. 

c) Tanmateix, per a l’any 2019 i següents, es farà una valoració dels costos 
reals de cadascun dels conceptes i els ingressos obtinguts, així com una 
previsió de les despeses de l’any següent. Els saldos pendents de 
finançament seran distribuïts d’acord amb els amidaments (tones, 
contenidors o habitants) revistats de cadascun dels diferents conceptes. 
Mesures que també beneficiaran a l’Ajuntament. 

d) Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és un ens consorciat, les 
despeses de gestió portades a terme pel Consorci no s’inclouran a les 
despeses anuals previstes en l’Annex I del conveni. 

e) La implantació d’aquesta prova pilot en els nuclis de Torruella i Rosaleda 
comportarà la modificació del contracte actual de servei de recollida de 
residus municipals en aquests àmbits, reduint-se el cost actual associat a 
aquest servei. (...)” 

 
Sisè. Vist l’informe emès per part del secretari i de la interventora municipal. 
 
Setè. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 5 de febrer de 2018 va acordar 
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l’aprovació de la proposta de conveni incorporat al present acord. 
 
Vuitè. Atès que és competent el Ple per aprovar el present conveni, a tenor dels arts. 
47.1.h) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 8 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i l’article 9 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector 
públic. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la proposta de conveni que s’incorpora al present acord (annex 1) que 
té per objecte regular la delegació de competències per a la prestació del servei de 
gestió dels residus en una prova pilot de recollida de les fraccions de resta i orgànica 
municipals als nuclis de Rosaleda i Torroella. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present conveni. 
 
Tercer. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord 
amb l’article 9.4 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i al 
taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Quart. Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al Consorci del Bages per la gestió de residus, a la 
interventora, al regidor de Medi Ambient i al regidor de Serveis Públics. 
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Annex 1: Conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació 
del servei de gestió dels residus en una prova pilot de recollida de les fraccions 
de resta i orgànica municipals als nuclis de Rosaleda i Torroella. 
 

 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I EL CONSORCI 
DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
Manresa, _____________ 

I N T E R V E N E N 
 
El senyor Joan Carles Batanés, amb DNI número XXX, com a alcalde, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb NIF P0821200C, facultat 
per a aquesta signatura per ________________________________. 
El senyor Valentí Junyent Torras amb DNI número XXX, com a president, en nom i 
representació del Consorci del Bages per a la gestió de residus, NIF Q0801200G, en 
virtut del que disposa l’article 12 dels Estatuts, facultat expressament per a aquesta 
signatura per l’acord de la Comissió executiva del Consorci, en sessió ___________, 
realitzat en virtut de la delegació del Consell plenari de de data 4 de desembre de 2017. 
El Sr. Josep González Ballesteros i el senyor Josep Alfons Montraveta i Torrebadella, 
Secretari de l’Ajuntament i Secretari del Consorci, respectivament, per donar fe de l’acte, 
en virtut de les competències que legalment tenen atribuïdes. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni de col·laboració, per la qual cosa 
 
EXPOSEN:  
I. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages forma part del Consorci del Bages per a la 

gestió de residus, ens que d’acord amb els seus estatuts té per objecte la 
planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats, d’interès municipal i 
comarcal, en matèria de gestió de residus, de competència pròpia, delegada o 
assignada dels ens consorciats o en règim de concurrència i lliure mercat. 

II. D’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
Règim Local, l’Ajuntament té,  entre les seves competències pròpies, la de gestió 
dels residus sòlids urbans, que inclou la recollida de residus.  

III. El Consorci i l’Ajuntament tenen voluntat de cercar fórmules que puguin millorar la 
recollida selectiva dels residus municipals, estancada de fa anys per sota dels 
índexs que marca la normativa europea. Al respecte d’aquesta iniciativa han pogut 
conèixer experiències innovadores implantades al País Basc, de millora molt 
important de la recollida selectiva mitjançant la identificació d’usuaris i el control 
d’accés als contenidors de la fracció resta i de la FORM. 

 
IV. Ambdues parts tenen intenció d’implantar un model de gestió com aquest en el 

l’àmbit geogràfic del seu municipi, com a experiència pilot que pugui servir per a 
la seva valoració, futura consolidació i, si escau, ampliació a altres ens consorciats. 
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V. L’experiència pilot es durà a terme de forma conjunta amb els municipis de Sant 
Fruitós de Bages, Balsareny i Rajadell, amb la voluntat de compartir experiència, 
per un període inicialment previst de 3 anys. 

 
Que, per tant, en base al que s’ha exposat i per formalitzar la delegació de competències 
de l’Ajuntament al CONSORCI necessàries per la gestió del servei en qüestió, les parts 
subscriuen el present conveni que es regirà per les següents  
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. OBJECTE I NATURALESA. 
1.- L’objecte d’aquest conveni és regular la delegació de competències i les consegüents  
relacions de prestació del servei i econòmiques entre el CONSORCI i l’AJUNTAMENT 
pel que fa a la gestió del servei de recollida de la fracció resta i la fracció orgànica del 
residus municipals (en endavant Form) al municipi de Sant Fruitós de Bages. 
2.- La naturalesa del conveni és la d’una delegació de competències que fa 
l’AJUNTAMENT al CONSORCI, d’acord amb el que preveuen l’article 8 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i l’article 9 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector 
públic, l’article 47.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local,  i resta exclòs de l’àmbit de la Llei  de Contractes del Sector Públic, en aplicació 
de l’article 4 del text refós d’aquesta llei, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
SEGONA.- COMPETÈNCIES DELEGADES I OBLIGACIONS DE  LES PARTS 
Les competències delegades al Consorci seran les necessàries per tal que aquest ens 
realitzi la prestació del servei de recollida de residus de fracció resta i de form mitjançant 
el sistema de contenidors tancats amb control d’accessos i identificació d’usuaris.  
Concretament l’exercici d’aquestes competències delegades comportarà el següent 
règim d’obligacions: 
 
OBLIGACIONS DEL CONSORCI.  
Correspon al Consorci: 
- Col·laborar amb l’AJUNTAMENT en la definició de les condicions del servei de 

recollida de fracció resta i form  
- Realitzar les licitacions i contractacions necessàries per a la realització del servei de 

recollida de resta i de form mitjançant un sistema d’identificació d’usuaris i control 
d’accés als contenidors, d’acord amb les condicions tècniques acordades amb 
l’AJUNTAMENT. 

- Tramitar, si escau, la licitació del servei de recollida de contenidors d’acord amb les 
següents condicions: 
- Amb caràcter previ a l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i 

tècniques donarà audiència a L’AJUNTAMENT, per un termini de 15 dies 
naturals, als efectes de presentar les observacions o suggeriments que consideri 
adients.   
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- Sol·licitar a L’AJUNTAMENT que proposi un representant a la mesa de 
contractació. 

- El servei incorporarà un sistema de control de pes necessari per poder assignar 
a cada municipi participant del servei les quantitats de residus efectivament 
recollides en el seu àmbit. 

- Adquirir i implantar a la via pública els contenidors necessaris per a la recollida 
d’ambdues fraccions. 

- Subministrar bosses compostables per a la recollida de la form a tots els habitants 
del municipi al llarg de tot l’any, d’acord amb els sistema que s’acordi amb 
l’AJUNTAMENT. 

- Adquirir els sistemes d’identificació d’usuari i control d’accés als contenidors 
necessaris per al correcte funcionament del servei. 

- Gestionar les possibles incidències del servei, tant les derivades de l’ús dels 
contenidors, com les derivades de la tecnologia de control d’accés i identificació 
d’usuari. 

- Realitzar les campanyes d’informació i comunicació necessàries per a la implantació 
i posterior funcionament del model de gestió, tant adreçades als veïns com als 
generadors singulars. 

- Tractar els residus recollits en les pròpies instal·lacions del Consorci. 
- Facturar / liquidar a l’AJUNTAMENT els serveis prestats (recollida i tractament) 

d’acord amb els imports de les aportacions aprovades en cada moment pel Consell 
Plenari del Consorci. 

- Participar en la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena. 
- Destinar a la reducció dels costos del servei (operació o amortització de les 

inversions) les subvencions o altres ingressos que, per aquest projecte, es puguin 
obtenir. 

 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT  
Correspon a l’AJUNTAMENT:  
- Col·laborar amb el CONSORCI en la definició de les condicions del servei de 

recollida de fracció resta i form i participar en la mesa de contractació de la licitació 
del servei de recollida del contenidors. 

- Subministrar la informació necessària al CONSORCI per a la implantació servei. 
- Acordar amb el CONSORCI el sistema de distribució de les bosses compostables 

per a tots els veïns del municipi. 
- Informar al CONSORCI de les incidències derivades del servei de les que tingui 

coneixement. 
- Col·laborar en la planificació i realització de les campanyes d’informació i 

comunicació. 
- Pagar les factures / liquidacions emeses pel Consorci en els terminis legals establerts 

a la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic. 
- Participar en la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena. 
 
TERCERA.- FINANÇAMENT 
Les despeses derivades de la prova pilot seran finançades, íntegrament, pels 3 
municipis participants de la prova pilot, excepte aquelles que siguin finançades per les 
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subvencions que s’obtinguin per al projecte, i les despeses de gestió del Consorci, que 
queden finançades per la quota d’ens consorciat. 
La valoració de les despeses previstes i el sistema de finançament d’aquestes són els 
previstos a l’annex I d’aquest conveni. 
El mateix conveni preveu el procediment de revisió de la distribució de les despeses 
previstes anualment, així com el càlcul de la liquidació del balanç econòmic a la fi de la 
prova pilot. 
Tan la revisió anual com la liquidació final hauran de ser informades per la comissió de 
seguiment, qui ho traslladarà a la gerència del Consorci per la seva aprovació i 
liquidació. 
D’altra banda, pel tractament de la fracció resta i de la form s’aplicarà i es liquidaran les 
aportacions aprovades pel Consell Plenari per a cada any, a les quantitats efectivament 
recollides a cada municipi.   
 
QUARTA.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’estableix per un període màxim de 3 anys a comptar des de 
l’inici del servei. 
Les parts podran acordar, abans de la finalització del termini màxim de 3 anys previst 
anteriorment, un nou període addicional de vigència d’un any.  

 
CINQUENA.- EXTINCIÓ 
Aquest conveni s’extingeix per: 
a. El compliment del període principal o qualsevol de les pròrrogues. 
b. El mutu acord entre les parts. 
c. L’incompliment dels pactes establerts per qualsevol de les parts, previ expedient 

contradictori. 
d. Qualsevol altre causa legalment prevista  

 
Tenint en compte que en aquesta experiència pilot hi participen tres municipis  i la 
contractació del servei es realitzarà de forma conjunta per part del CONSORCI, en el 
supòsit que l’AJUNTAMENT posi fi a l’encomana de gestió regulada en aquest conveni   
abans de període previst, haurà d’indemnitzar al CONSORCI i a la resta de municipis 
participants per tots els danys i perjudicis que, si escau, aquesta circumstància pugui 
provocar, especialment en relació a les indemnitzacions derivades dels contractes de 
serveis que realitzi el CONSORCI per la prestació del servei.    
 
SISENA.- SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACTUACIONS. 
Es constituirà una comissió, integrada per dos representants del CONSORCI i de 
cadascun dels Ajuntaments participant en el servei, amb les funcions de realitzar el 
seguiment de les actuacions que preveu el present conveni, i resoldre qualsevol dubte 
resultant de la seva aplicació .  
 
 
 
SETENA.-  PROTECCIÓ DE DADES, PUBLICITAT I DIFUSIÓ 
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Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de 
fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les 
dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència d’aquest conveni. 
 
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat i s’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el 
que preveu la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
VUITENA.-  NATURALESA I JURISDICCIÓ. 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho faci necessari, 
les parts podran acollir-se als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en 
senyal de conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa els/les 
secretari/a sotasignats en donen fe. 
 
Valentí Junyent Torras Joan Carles Batanés Subirana  
President del Consorci del Bages Alcalde de l’Ajuntament de  
per a la gestió de residus Sant Fruitós de Bages 
  
 
Josep Alfons Montraveta Torrebadella Josep González Ballesteros 
Secretari del Consorci del Bages  Secretari de l’Ajuntament de  
per a la gestió de residus  Sant Fruitós de Bages  
 
ANNEX I 

 
Estudi de finançament del servei 
 
1. Despeses 
S’han valorat les diverses despeses, tant pel que fa al propi servei de recollida com a la 
resta d’activitats necessàries per assegurar l’èxit de la prova pilot: 

-Servei de recollida:    138.600,00 € 
Inclou la recollida de residus i neteja i manteniment dels contenidors. 

 
-Inspecció i educació ambiental:    20.000,00 € 
Correspon a un informador ambiental amb jornada complerta durant els 6 primers 
mesos i a mitja jornada durant els següents 6. Tindrà com a funció el seguiment de 
tota la informació generada pel servei, gestió d’incidències, atenció usuaris i gestió 
targetes, aprovisionament bosses compostables, etc. 
 
-Bosses compostables:     15.000,00 € 
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S’ha previst el subministrament de bosses compostables per a totes les famílies 
durant tot l’any gratuïtament, mitjançant control de lliurament (a Balsareny amb 
màquina expenedora).  
 
-Manteniment tancaments i software:     7.000,00 € 
Manteniment dels mecanismes d’obertura i tancament dels contenidors, reposició de 
targetes, software de gestió de tota la informació, etc. 
 
-Amortització de la inversió inicial:    18.000,00 € 
Com a inversió inicial s’han considerat tant els subministrament dels nous 
contenidors com, especialment, les despeses d’implantació (principalment campanya 
de comunicació). S’ha previst amortitzar, a 3 anys, les despeses no finançades per 
la subvenció que s’ha sol·licitat a l’Agència de residus. 
 
-Despeses de gestió:         0 € 
No s’han considerat les despeses de gestió del Consorci donat que aquestes estan 
incloses en la quota d’ens consorciat.  
 

El total de despeses anuals previstes és de 198.600,00 €. 
 
2 Finançament 
 
S’ha previst aplicar a cada concepte de despesa el criteri de distribució més ajustat. A 
continuació es relacionen els criteris de distribució i la seva aplicació: 
 

Servei de recollida:  
El cost previst derivat de la licitació del servei de recollida de form i resta es distribuirà 
per tona de fracció resta recollida a cada municipi. La distribució es farà d’acord amb els 
criteris següents: 
 

-2018: La distribució es farà d’acord amb la previsió de tones de resta a recollir en 
cada municipi, amb una previsió d’índex de recollida del 60%, d’acord amb la taula 
següent:  
 

 
 
-2019 i següents: La distribució es farà d’acord amb les tones de resta recollides pel 
servei en cada municipi durant l’any anterior.  
 
Inspecció ambiental i manteniment contenidors i software: 

Ajuntament
Liquidació anual en 

funció de tona de 

residu generada

Rajadell 68 8% 10.920,97 €         

Balsareny 593 69% 95.237,31 €         

St Fruitós 202 23% 32.441,71 €         

863 100% 138.600,00 €      160,60 €/tona

Tones resta 60%
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El cost d’aquests serveis es distribuirà per contenidor instal.lat a la via pública de fracció 
resta. A inici de servei es consideraran els contenidors previstos en el projecte de servei, 
d’acord amb la taula que es mostra a continuació:  
 

 
 
Bosses compostables: 

 
El cost de compra de les bosses compostables es distribuirà en funció dels habitant de 
cada municipi. La població a aplicar serà la del padró de l’INE a 1 de gener de l’any 
anterior, o bé l’acreditada pel padró municipal a 1 de desembre de l’any anterior, en el 
cas dels nuclis de Sant Fruitós. 
 

 
 
Amortització: 

 
Les despeses d’amortització es distribuiran també per contenidor instal.lat a la via 
pública, amb els mateixos criteris d’apliació que per a la inspecció ambiental i el 
manteniment.  
Cal tenir en compte que no s’inclouen en les despeses d’amortització a distribuir els 
costos d’adquisició de la màquina expenedora de bosses compostabels que està previst 
instal.lar a Balsareny, l’amortització de la qual serà repercutida íntegrament a 
l’Ajuntmaent de Balsareny (a raó de 2.000 €/any). 

 
 

Ajuntament
Liquidació anual en 

funció del nombre 

de contenidors

Rajadell 68 8% 2.127,46 €           

Balsareny 593 69% 18.552,72 €         

St Fruitós 202 23% 6.319,81 €           

863 100% 27.000,00 €         31,29 €/tona

Tones resta 60%

Ajuntament
Liquidació anual en 

funció dels 

habitants

Rajadell 533 11% 1.697,81 €           

Balsareny 3.285 70% 10.464,01 €         

St Fruitós 891 19% 2.838,18 €           

4.709 100% 15.000,00 €         3,19 €/habitant

Habitants

Ajuntament
Liquidació anual en 

funció de tona de 

residu generada

Rajadell 8 12% 2.086,96 €           

Balsareny 45 65% 11.739,13 €         

St Fruitós 16 23% 4.173,91 €           

69 100% 18.000,00 €         260,87 €/cont

Tones resta 60%
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El resum de distribució prevista per als diferents conceptes de despesa és el que mostra 
la taula següent: 
 

 
 
Els imports previstos es facturaran a raó d’una dotzena part del total cada mes. 
 
3. Liquidació a final d’any i al final de la prova pilot 
Per a l’any 2019 i següents, es farà una valoració dels costos reals de cadascun dels 
conceptes i els ingressos obtinguts, així com una previsió de les despeses de l’any 
següent. 
 
Els saldos pendents de finançament seran distribuïts d’acord amb els amidaments 
(tones, contenidors o habitants) revistats de cadascun dels diferents conceptes. 
Al final de la prova pilot, es valoraran els saldos pendents de cada concepte, i s’emetrà 
una liquidació final a cada ajuntament, aplicant les distribucions ja previstes. 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
 
 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA  
No consten 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
  
No consten 
 
 
SOBREVINGUTS  

 

Servei 

recollida

Inspecció i 

mant.

Bosses 

compost.
Amortitz. Total

Màquina 

exp. Bosses
Total

Rajadell 10.920,97 €       2.127,46 €        1.697,81 €        2.086,96 €        16.833,20 €      16.833,20 €   

Balsareny 95.237,31 €       18.552,72 €      10.464,01 €     11.739,13 €     135.993,17 €   2.000,00 €   137.993,17 € 

St Fruitós 32.441,71 €       6.319,81 €        2.838,18 €        4.173,91 €        45.773,62 €      45.773,62 €   

138.600,00 €    27.000,00 €      15.000,00 €     18.000,00 €     198.600,00 €   2.000,00 €   200.600,00 € 
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S1  Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni entre el Consorci del Bages 
per la Gestió de Residus i l’Ajuntament per la gestió de residus que regula algunes 
prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques respecte a la 
recollida i tractament de residus al municipi de Sant Fruitós, pel período comprés 
entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 (exp. 159/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

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

 
Resultat de la votació: 6 vots a favor: GfP (4) i PSC (2)           

vots en contra:  -                                                                   
6 abstencions: - CiU (4), ERC (2)      

 
Primer. Atès que el Consorci del Bages per la Gestió de Residus ha fet tramesa, 
mitjançant ofici de data 15 de desembre de 2017 núm. E/005813-2017, de l’addenda de 
pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consorci del Bages 
per la Gestió de Residus , que regula algunes prestacions de serveis i les seves 
conseqüències econòmiques respecte a la recollida i tractament de residus en el 
municipi. 
 
Segon. Vist que en data 1 de juny de 2007, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el 
Consorci del Bages per la Gestió de Residus van signar un conveni de col·laboració per 
regular algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques 
respecte a la recollida i tractament de residus al municipi. 
 
Tercer. Atès que segons la clàusula VII, aquest conveni tenia una durada d’un any 
prorrogable automàticament si cap de les parts el denunciava, per períodes d’un any, a 
partir de l’1 de gener de 2006. 
 
Quart. Atès que d’acord amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, les pròrrogues dels convenis que 
comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses. 
 
Cinquè. Vist l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LBRL) com l’article 66.3 l) del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, (TRLMC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen 
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la competència del municipi per la recollida i tractament de residus. Servei que, a més, 
té la consideració de mínim d’acord amb l’article 64 a) de la LBRL i 66.1 del TRLMC. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Aprovar el text de l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajutament i el 
Consorci del Bages per la Gestió de Residus, que regula algunes prestacions de serveis 
i les seves conseqüències econòmiques respecte a la recollida i tractament de residus 
en el municipi, pel període compres entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Consorci del Bages per la Gestió de Residus. 
 
Quart. Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria. 
 
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. 

 
 
ANNEX.  

 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES I EL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS, 
QUE REGULA ALGUNES PRESTACIONS DE SERVEIS I LES SEVES 
CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES, PEL QUE FA A LA RECOLLIDA I 
TRACTAMENT DE RESIDUS EN EL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
Manresa, ________________ 
 
INTERVENEN 
 
D’una banda el senyor Joan Carles Batanés Subirana amb DNI XXX, en nom i 
representació, com a alcalde, de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb NIF 
P0821200C, facultat expressament per a aquesta signatura per l’acord de Ple de la 
sessió de data ___________   
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I de l’altra banda el senyor Valentí Junyent Torras, amb DNI XXX, en nom i 
representació, com a president, del Consorci del Bages per a la gestió de residus, NIF 
Q0801200G, en virtut del que disposa l’article 12 dels Estatuts, facultat expressament 
per aquesta signatura per l’acord de la Comissió executiva del Consorci, en sessió de 2 
de desembre de 2016. 
 
El senyor Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, i el senyor Josep Alfons Montraveta i Torrebadella, secretari interventor del 
Consorci del Bages per a la gestió de residus, per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 
2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni de col·laboració, per la qual cosa 
 
ANTECEDENTS:  
 
En data 1 de juny de 2007, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consorci del 
Bages per a la Gestió de Residus van signar un conveni de col·laboració per regular 
algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques respecte a la 
recollida i tractament de residus al municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segons la clàusula VII, aquest conveni tenia una durada d’un any, prorrogable 
automàticament si cap de les parts el denunciava, per períodes d’un any, a partir de l’1 
de gener de 2006. 
 
D’acord amb l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les pròrrogues dels 
convenis que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses, per 
la qual cosa les dues parts implicades convenen en el següent 
 
 

 PACTE: 
 
Prorrogar durant un any, des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2018, el conveni per 
regular algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques 
respecte a la recollida i tractament de residus al municipi de Sant Fruitós de Bages.  
 
I en prova de conformitat les persones que intervenen en aquest acte subscriuen el 
present document per duplicat, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Per l’Ajuntament de Pel Consorci del Bages per a 
Sant Fruitós de Bages la Gestió de Residus 
 
Joan Carles Batanés Subirana Valentí Junyent Torras   
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Davant meu, en dono fe. Davant meu, en dono fe.  
El secretari de l’Ajuntament El secretari interventor del Consorci del 
de Sant Fruitós de Bages Bages per a la Gestió de Residus 
 
 Josep González Ballesteros Josep Alfons Montraveta Torrebadella  
 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 20:15 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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