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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 10 de maig de 2018, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent :  
 
 
ACTA NÚM. 5/2018 ( 1213.03.005 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
10 DE MAIG 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 18:00 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.  
 
La regidora Àdria Mazcuñán Claret 
s’incopora a la sessió a partir del punt 
6è. 
El regidor David Uró Vilanova i la 
regidora Mercè Casals Martínez 
s’absenten de la sessió després de la 
votació del punt 15è.  
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACIÓ 

TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les 
següents sessions del Ple: 12 
d’abril de 2018 

461/2018 5 00:00:30 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

47/2018 5 00:01:30 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 19 de març i 9 d’abril 
de 2018 (ordinàries) 

430/2018 
460/2018 

14 00:29:26 

4. Informe de les Resolucions 
contràries al reparaments 
efectuats per la intervenció l’any 
2017 

583/2018 15 01:17.36 

5. Donar compte dels informes de 
Tresoreria i Intervenció, 
previstos en els articles 4.3 de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les 
operacions comercials, i l’article 
10 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el 
Sector Públic, així com del 
període mig de pagament definit 
per el Real decret 635/2014 de 
25 de juliol (primer trimestre 
2018). 

655/2018 17 01:21:23 

6. Donar compte de l’informe 
d’avaluació de les obligacions 
trimestrals (primer trimestre 
2018), de subministrament 
d’informació de les entitats 
locals 

663/2018 19 01:22:56 

7. Informació de les regidories  - 20 01:23:51 
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MOCIONS I PROPOSTES    

8. Moció que presenta el grup 
municipal ERC-AM Sant Fruitós 
de Bages per a la defensa dels 
drets de les dones víctimes 
d’agressions sexuals 

665/2018 20 01:32:56 

9. Moció que presenta el grup 
municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM 
en defensa del model sanitari 
català i la universalització de 
l’atenció sanitària 

666/2018 22 01:53:55 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS  

   

10. Modificació de la composició de 
diversos Consells municipals 
d'obligada existència (reglament 
de participació ciutadana) 

200/2016 25 02:01:05 

11. Aprovació de la cessió de drets 
de cobrament de les factures de 
les places acreditades del servei 
de residència assistida per a la 
gent gran 

580/2018 29 02:10:57 

12. Modificació de crèdits número 
09/2018 transferències de crèdit 
diferents àrees de despesa 

641/2018 30 02:13:39 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

13. Aprovació del Text refós de la 
Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana en 
l’àmbit del Parc de l’Agulla. 

270/2016 32 02:19:00 

14. Aprovació provisional de la 
Modificació puntual del PGO a 
l’àmbit del Portal Nord 

642/2015 42 02:22:08 

15. Cessió gratuïta a favor de la 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’incendis i Salvaments 
(DGPEIS) del Departament 
d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya del domini d’una finca 
de propietat municipal 

1653/2017 51 02:46:22 
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16. Conveni entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per a l’execució 
del projecte global “Vies Blaves 
Barcelona” (Via blava Llobregat, 
via blava Anoia, via blava 
Cardener)  

489/2018 60 02:58:12 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

17. Ratificació del Decret de 
l’alcaldia 2018-0436. 
Determinació de les dates de les 
festes locals per a l’any 2019. 

629/2018 71 03:06:08 

18. Aprovació del Conveni de 
col.laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, que inclou la delegació o 
encomanda de gestió al Consell 
Comarcal del Bages del 
procediment de licitació del 
servei de menjador de l’escola 
bressol Les Oliveres, pel que fa 
al subministrament de menjar, la 
neteja del parament, el 
monitoratge i gestió de tiquets. 

626/2018 73 03:08:43 

PRECS I PREGUNTES     

19. Prec que presenta el grup 
municipal ERC-AM sobre la 
zona de càrrega i descàrrega 
entre l’encreuament del carrer 
Joan XXIII i la carretera de Vic, 

685/2018 86 03:12:23 

ASSUMPTE SOBREVINGUT    

S1 Pregunta del grup municipal PSC 
al grup municipal ERC-AM sobre 
els efectes de l’aplicació de 
l’article 155 en les tramitacions de 
sol.licituds de la renda garantida 
per a la ciutadania 
 

709/2018 88 03:23:22 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 12 d’abril de 2018 

(exp. 461/2018) 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
 

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

 

Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2018-0353 
04/04/2018 

11:25 
53/2017 

Aprovar la liquidació del conveni del curs 
2016-2017 i de la bestreta per al curs 2017-
2018 i ordenar el pagament dels imports 
resultants a l’Ajuntament de Navarcles 
(escola de música i arts de Navarcles-Sant 
Fruitós) 

2018-0354 
04/04/2018 

13:36 
1719/2016 

Aprovar el padró d’usuaris del servei de 
teleassistència, mes d'abril 2018 

2018-0355 
04/04/2018 

16:10 
253/2018 

Aprovació  de la llista d’admesos/es i 
exclosos/es, composició del tribunal i data 
de la prova del procés de selecció d’un/a 
Tècnic/a mig de comunicació i participació 
ciutadana per substitució de la titular i 
creació de borsa de treball 

2018-0356 
04/04/2018 

16:14 
536/2018 

Convocatòria de la Comissió paritària 
prevista al pacte vuitè del conveni 
transaccional amb L'Agrícola, SCCL 

2018-0357 
04/04/2018 

16:15 
400/2018 

Llicència d’obres menors pels trballs de 
substitució de pal de fusta  
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2018-0358 
05/04/2018 

9:16 
537/2018 

Autorització i ordenació del pagament a 
justificar de les despeses del viatge a 
Châteauroux (França) durant els dies 6, 7 i 
8 d'abril del 2018. 

2018-0359 
05/04/2018 

13:23 
530/2018 

Convocatòria de la Junta Local de 
Seguretat del dia 15 de maig de 2018 

2018-0360 
05/04/2018 

13:34 
460/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 9 d’abril de 
2018 

2018-0361 
05/04/2018 

17:22 
526/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº /2018 de 
RELACIÓ DE FACTURES, número de 
relació O/2018/31 i O/2018/39. 

2018-0362 
05/04/2018 

18:24 
540/2018 

Modificació de crèdit num. 6/2018 
mitjançant generació de crèdits per 
ingressos 6/2018 

2018-0363 
05/04/2018 

19:18 
181/2017 

Aprovació del padró d’usuaris del servei 
d'atenció domiciliària, mes de març 2018 

2018-0364 
06/04/2018 

8:59 
443/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
rehabilitació de balcons en façana  

2018-0365 
06/04/2018 

10:15 
461/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària del ple 
municipal pel dia 12 d’abril de 2018 

2018-0366 
06/04/2018 

11:04 
408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa i de la Tresoreria 
municipal de l’1 al 31 de març del 2018, així 
com el reconeixement d’obligacions 
resultants 

2018-0367 
06/04/2018 

14:21 
403/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
canviar paviment del terrat  

2018-0368 
06/04/2018 

14:23 
510/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
canalització i construcció d’arqueta de 
telecomunicacions   

2018-0369 
06/04/2018 

14:25 
498/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
reforma de banys 

2018-0370 
09/04/2018 

12:49 
1616/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la factura número 63-18 corresponent a les 
obres de reforma parcial d’uns banys al 
pavelló municipal. 

2018-0371 
09/04/2018 

12:49 
1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 5 i 
la seva factura, obres contemplades en el 
document “Fase 1 separata accessos a la 
C-16C. Projecte d’urbanització de la unitat 
d’actuació 16a La Serreta”. 
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2018-0372 
09/04/2018 

14:23 
1174/2017 

Aprovació del padró d’usuaris i subjectes 
passius del servei de llar d’infants 
corresponent al mes d’abril 2018 

2018-0373 
09/04/2018 

14:24 
927/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la factura número 180009 per a l’execució 
de les obres contingudes dins del 
document tècnic “supressió de barreres 
arquitectòniques de diferents passos de 
vianants.” 

2018-0374 
09/04/2018 

14:24 
1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació 
i l’assignació mensual als grups municipals 
(MARÇ 2018) 

2018-0375 
09/04/2018 

14:24 
1615/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la factura número 39 corresponent a les 
obres de millora dels accessos del parc de 
la Torre de Sanmartí. 

2018-0376 
09/04/2018 

14:24 
1608/2014 

Aprovació de la factura corresponent al 
30% de la prestació del contracte menor de 
serveis relatiu als treballs tècnics per la 
redacció MP PGO a l’àmbit del Portal Nord. 

2018-0377 
09/04/2018 

14:24 
718/2016 

Aprovació de les factures 18 008, 
corresponent als honoraris meritats en el 
marc del contracte menor de referència. 

2018-0378 
09/04/2018 

14:24 
819/2017 

Aprovació de la factura 18 007 
corresponent a la direcció obres de la 
serreta 

2018-0379 
09/04/2018 

14:24 
975/2016 

Aprovació de la factura 09.18 corresponent 
al 50% dels honoraris  per la realització del 
Projecte Can Xamal 

2018-0380 
09/04/2018 

14:24 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 6 i 
la factura número 918.013 corresponent a 
les obres contingudes en el Projecte 
d’Urbanització de la unitat d’actuació 
UA16a La Serreta. Separata 3. Fase 2. 

2018-0381 
09/04/2018 

19:33 
1374/2017 

Convocatòria de la comissió organitzadora 
de l'Any pintor Alfred Figueras 2018 pel 26 
d'abril de 2018 

2018-0382 
09/04/2018 

19:49 
404/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
reforma de bany, cuina, paviments i 
tancaments d’alumini  

2018-0383 
09/04/2018 

19:50 
446/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
enderroc d’envà cuina menjador  

2018-0384 
09/04/2018 

19:52 
544/2018 

Aprovació de l’assistència a cursos per part 
de personal divers 
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2018-0385 
09/04/2018 

19:59 
72/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat de venda de 
productes tecnològics al c. Jacint 
Verdaguer. 

2018-0386 
11/04/2018 

19:06 
373/2014 

Convocatòria de la Comissió Paritària de  
Seguiment de l’Aeròdrom pel dia 7 de maig 
de 2018 

2018-0387 
11/04/2018 

19:09 
566/2018 

Contractacions temporals incloses al Pla 
de Promoció de l'Ocupació 2018 

2018-0388 
11/04/2018 

19:10 
517/2018 

Donació del fons patrimonial del setmanari 
Montpeità a l'Arxiu municipal de Sant 
Fruitós de Bages 

2018-0389 
11/04/2018 

19:13 
417/2018 

Llicencia urbanística d’obres menors per 
enderroc parcial d’interior de masia 

2018-0390 
11/04/2018 

19:23 
718/2016 

Aprovació de la factura 18 027 serveis per 
la direcció d’obra i la coordinació de la 
seguretat i salut del contracte per a 
l’execució de les obres contemplades en el 
projecte “Fase 1 separata accessos a la C-
16C. Projecte La Serreta 

2018-0391 
12/04/2018 

6:57 
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 

2018-0392 
12/04/2018 

6:58 
211/2018 

Nomenament d’un representant de 
l’Ajuntament a la mesa de contractació de 
la licitació per al subministrament de 
contenidors de resta i FORM, que tramita 
el consorci del Bages per a la Gestió dels 
residus 

2018-0393 
12/04/2018 

7:03 
399/2017 Adhesió a la Setmana de l’Energia 2018 

2018-0394 
12/04/2018 

7:07 
119/2018 

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

2018-0395 
13/04/2018 

13:43 
555/2018 

Autorització per realització de celebració 
particular en parc ubicat al polígon 
industrial Casanova (14/04/2018) 

2018-0396 
13/04/2018 

13:53 
554/2018 

Tramesa de documentació sol.licitada en 
relació a les hores extraordinàries 
realitzades pels agents de la policia local 
durant l'any 2017 

2018-0397 
16/04/2018 

8:31 
217/2018 

Llicència urbanística d’obres menors en 
consultori veterinari 

2018-0398 
16/04/2018 

14:23 
1043/2017 Pròrroga d’excedència a una treballadora 
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2018-0399 
16/04/2018 

15:01 
416/2018 

Esmena d’errors materials en el Decret del 
regidor de Serveis Econòmics núm. 2018-
0257, de 8 de març de 2018, sobre 
modificació del pressupost municipal 
número 3/2018, d’incorporació parcial de 
romanents de crèdit 

2018-0400 
16/04/2018 

19:08 
1198/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 6 i 
la factura corresponent a les obres 
contingudes en el projecte constructiu 
d’una passarel.la sobre la C-16c, al Pk. 
1+250 

2018-0401 
16/04/2018 

19:08 
105/2018 

Aprovació de la factura número 84 del Lot 
1 elaboració del cens de parcel·les en 
deficitari esta de conservació, condicions 
de seguretat i salubritat. 

2018-0402 
17/04/2018 

17:35 
26/2018 

Llicència urbanística d’obres per 
construcció d’habitatge unifamiliar  amb 
piscina 

2018-0403 
17/04/2018 

17:39 
500/2018 

Llicència urbanística d’obres per reformes 
de cuina i bany i pintar façana 

2018-0404 
17/04/2018 

17:42 
418/2018 

Desistiment respecte a sol·licitud 
d'autorització per activitat privada a l'espai 
públic (reg. 2018-E-RC-1283) 

2018-0405 
17/04/2018 

17:50 
1514/2017 

Modificacions registrals de finca municipal 
per posterior cessió a la Generalitat de 
Catalunya per construcció d’un centre 
d’atenció primària 

2018-0406 
17/04/2018 

17:57 
585/2018 

Aprovació de la modificació del pressupost 
municipal núm. 7/2018, mitjançant la 
transferència de crèdit 

2018-0407 
17/04/2018 

18:03 
591/2018 

Delegació de la facultat per a celebrar 
matrimoni civil 

2018-0408 
18/04/2018 

6:53 
586/2018 

Aprovació del conveni de pràctiques 
d’alumne de l'Escola Joviat al Punt 
d'informació juvenil 

2018-0409 
18/04/2018 

6:55 
309/2018 

Prendre coneixement de la declaració 
responsable d’obertura de l’activitat de 
comerç al detall de productes de confiteria 
i pastisseria a la Ctra. de Vic. 

2018-0410 
18/04/2018 

6:57 
275/2018 

Resolució del recurs de reposició,  
contra el rebuig a l’aprovació de despesa, 
reconeixement de l’obligació i ordenació de 
pagament de la factura 6591712, 
d’Assistència Sanitària Col·legial 

2018-0411 
18/04/2018 

17:42 
592/2018 

Aprovació del padró de taxa pel servei de 
cementiri municipal per a l'exercici 2018. 
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2018-0412 
18/04/2018 

17:45 
869/2017 

Atorgament dels ajuts individuals 
corresponents al 50% del servei de 
menjador curs 2017-2018 – 2n. termini 
justificació. Aprovar la despesa i 
ordenació de pagament. 

2018-0413 
19/04/2018 

7:27 
100/2018 

Baixa i trasllat d’un vehicle a un Centre de 
residus autoritzat. 

2018-0414 
19/04/2018 

7:27 
562/2018 

Nomenament interí com a arquitecte 
tècnic per portar a terme el seguiment de 
diverses actuacions (programa temporal) 

2018-0415 
19/04/2018 

7:28 
350/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
de transmissió dels efectes d’una 
comunicació prèvia d’activitat de 
residència i refugi de gossos. 

2018-0416 
19/04/2018 

12:40 
1575/2015 

Prendre coneixement de l’informe emès 
per l’Enginyer Municipal sobre les 
mesures de nivell sonor per a l’avaluació 
de l’aeròdrom Barcelona- Bages. 

2018-0417 
19/04/2018 

15:06 
473/2018 

Aixecament de mesura d'intervenció 
d'arma 

2018-0418 
19/04/2018 

15:42 
348/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
reforma de local destinat a oci i esbarjo. 

2018-0419 
19/04/2018 

15:46 
275/2018 

Resolució del recurs de reposició, 
presentat per Assistència Sanitària 
Col·legial, SA, contra el rebuig a 
l’aprovació de despesa, reconeixement de 
l’obligació i ordenació de pagament de la 
factura 6591712, d’Assistència Sanitària 
Col·legial. 

2018-0420 
19/04/2018 

15:49 
553/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
substituir rajoles de piscina. 

2018-0421 
19/04/2018 

15:54 
432/2018 

Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració BAR LOLI durant temporada 
alta 2018 (maig/octubre 2018 ). 

2018-0422 
19/04/2018 

16:00 
1561/2017 

Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració BAR LOLI durant temporada 
baixa 2018 (abril 2018) 

2018-0423 
19/04/2018 

16:05 
356/2018 

Autorització d’ús temporal d’espais públics 
amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2018 

2018-0424 
19/04/2018 

16:06 
572/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 23 d'abril 
de 2018. 

2018-0425 
20/04/2018 

8:48 
131/2017 

Aclariments i petició complementària al 
Registre de la Propietat sobre el projecte 
de reparcel·lació PAU 1 fàbrica Bertrand i 
Serra. 
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2018-0426 
20/04/2018 

8:55 
551/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
reparació de voladís de façana. 

2018-0427 
23/04/2018 

7:32 
1226/2016 

Aprovació de les factures número 
F2018001- dup i F2018003 del 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. 

2018-0428 
23/04/2018 

12:02 
528/2018 

Aprovació de les gratificacions per serveis 
extraordinaris i hores extres realitzades 
durant el mes de març (nòmina abril). 

2018-0429 
23/04/2018 

13:56 
601/2018 

Modificació del pressupost municipal 
número 8/2018 d’incorporació parcial de 
romanents de crèdit i generació de crèdit 
per ingressos. 

2018-04301 
23/04/2018 

14:19 
613/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 613/2018 
de relació de 
factures, número de relació O/2018/53. 

2018-0431 
24/04/2018 

14:08 
114/2018 

Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació del pagament 
corresponents als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals (ABRIL/2018). 

2018-0432 
25/04/2018 

7:19 
015/2012 

Prendre coneixement del compliment dels 
condicionants de l’acta de verificació de 
data 10/03/2017, de l’activitat de 
magatzem de material esportiu. 

2018-0433 
25/04/2018 

7:20 
988/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat de comerç 
al detall en establiments no especialitzats. 

2018-0434 
25/04/2018 

7:21 
617/2018 

Reconeixement de trienni a una 
funcionària. 

2018-0435 
25/04/2018 

7:23 
1644/2017 

Prendre coneixement de la declaració 
responsable d’obertura de l’activitat 
d’herboristeria i teràpies alternatives. 

2018-0436 
25/04/2018 

13:46 
629/2018 

Determinació de les Festes Locals per a 
l’any 2019. 

                                                        

1 En aquest decret hi ha la firma electrònica del vicesecretari Santiago González Castellanos, 
malgrat que al final del document hi ha la participació de qui signa a nom del secretari Josep 
González Ballesteros. En ambdós casos hi ha de constar el vicesecretari municipal. 
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2018-0437 
25/04/2018 

18:18 
359/2018 

Aprovació del projecte de nomenclàtor i 
numeració del nucli residencial de la 
Rosaleda. 

2018-0438 
25/04/2018 

18:19 
358/2018 

Aprovació del  projecte de nomenclàtor i 
numeració del nucli residencial les 
Brucardes. 

2018-0439 
25/04/2018 

18:20 
609/2018 

Nomenament de treballador interí com a 
tècnic mig de participació ciutadana i 
comunicació fins reincorporació de la 
titular. 

2018-0440 
26/04/2018 

12:52 
819/2017 

Aprovació de les factures número 18 025 i 
18026 corresponent als honoraris meritats 
en el marc del contracte menor de servei 
de la direcció de les obres de referència 
(certificació març 2018). 

2018-0441 
26/04/2018 

12:52 
1226/2016 

Aprovació de les factures número 
F2018006 del 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. 

2018-0442 
26/04/2018 

13:28 
1600/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
dels treballs de subministrament i 
muntatge d’una instal·lació solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum a tres 
equipaments municipals. 

2018-0443 
26/04/2018 

17:47 
39/2017 

Accés de personal municipal al portal de 
Entidades Locales (tècnica de RRHH) 

2018-0444 
26/04/2018 

17:48 
1561/2017 

Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració BAR ULTIM DE LA FILA, 
temporada baixa 2017 ( març-abril 2018 ). 

2018-0445 
26/04/2018 

17:50 
1138/2016 

Declaració de tancament i arxiu de 
l'exped. 1138/2016. 

2018-0446 
26/04/2018 

17:51 
853/2016 

Sol.licitud d’ampliació horària, el dia 26 
d’abril de 2018, del tancament fins les 
23:30h de l’activitat de venda i degustació 
de vins i caves i de la terrassa per a 
degustació al carrer Nou. 

2018-0447 
26/04/2018 

17:52 
631/2018 

Aprovació de la despesa de la nòmina del 
mes d’Abril 2018. 

2018-0448 
26/04/2018 

17:56 
626/2018 

Manifestar la voluntat d'encomanda de 
gestió al Consell Comarcal del Bages del 
procediment de licitació del servei de 
menjador de l’escola bressol Les Oliveres. 
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2018-0449 
26/04/2018 

18:18 

1857/2014 
(relacionat 
2013.01.04

) 

Aprovació de la liquidació núm. 001/2018, 
en concepte de subministrament d’aigua i 
energia, corresponent al servei de bar de 
les piscines municipals durant la 
temporada 2016. 

2018-0450 
26/04/2018 

18:55 
602/2018 

Aprovació del fraccionament de la 
liquidació tributària núm. 
2018/0000001681, de concessió de drets 
funeraris. 

2018-0451 
26/04/2018 

18:56 
604/2018 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals 
de selecció de l’Administració Local 
(tècnic de comunicació). 

2018-0452 
26/04/2018 

19:30 
1273/2017 

Aprovació de la factura número 18053 
pels honoraris parcials referits als treballs 
d’enginyeria pel projecte de Remodelació 
de l’ascensor de la Passarel·la de la 
Rosaleda. 

2018-0453 
26/04/2018 

19:30 
1330/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la factura número 1830049 pels treballs 
de senyalització horitzontal fase 2b, fase 4 
i altres a Pineda. 

2018-0454 
27/04/2018 

10:25 
432/2018 

Instal.lació de terrassa per establiment de 
restauració BAR ULTIM DE LA FILA,  
temporada alta 2018 (maig-octubre 2018) 

2018-0455 
27/04/2018 

10:30 
501/2016 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte per l’execució 
de les obres contingudes en el “Projecte 
d’enderroc d’un habitatge unifamiliar en 
testera al carrer Padró. 

2018-0456 
27/04/2018 

16:14 
639/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania de 3 de maig de 2018. 

2018-0457 
27/04/2018 

16:15 
638/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 3 de maig de 2018. 

2018-0458 
27/04/2018 

16:16 
637/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 3 de maig de 
2018. 

2018-0459 
28/04/2018 

19:27 
444/2018 

Llicència urbanística d'obres de 
legalització de caseta auxiliar en habitatge 
unifamiliar aïllat  

2018-0460 
28/04/2018 

19:28 
579/2017 Llicència urbanística de primera ocupació. 
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2018-0461 
28/04/2018 

19:28 
408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor 
de l’Alcaldia, de l’1 al 19 d’abril del 2018, i 
de la Tresoreria municipal durant el mateix 
període. 

2018-0462 
30/04/2018 

8:56 
432/2018 

Instal·lació de terrassa per establiment de 
restauració TXOCO, temporada alta 2018 
(maig – octubre 2018) 

2018-0463 
30/04/2018 

8:57 
1561/2017 

Instal·lació de terrassa per establiment de 
restauració LA CUINA DEL BOSQUET, 
temporada baixa 2017.  

2018-0464 
30/04/2018 

14:14 
618/2018 

Contractació d’un treballador com a interí 
per ocupar una plaça d’oficial de 2a fins la 
seva cobertura definitiva.   

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 
19 de març i 9 d’abril de 2018 (ordinàries) (exp. 430/2018  i 460/2018) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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4. Informe de les Resolucions contràries al reparaments efectuats per la 
intervenció l’any 2017 (exp. 583/2018) 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ  

Expedient núm. 583/2018 
Assumpte: Informe de les Resolucions contràries al reparaments efectuats per la 
intervenció l’any 2017 
Informe d’intervenció núm.54/2018 

 
M.Mercè Marmi Espelt, Interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,   
 
INFORMO 
 
PRIMER.- Conforme estableix l'article 218.1 TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local 
contràries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i 
finalitats pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions 
d'oportunitat o conveniència de les actuacions que es fiscalitzi.  
 
El precitat informe constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent 
sessió plenària. 
 
SEGON.-  S’han pres acords contraris als reparaments dels informes d’intervenció 
emesos durant l’any 2017 que es relacionen a continuació (annexes al present informe): 
 

                                                        

2 Aquest informe conté una numeració errònia en el mateix document: consta la 32/2016 quan 
hauria de ser 34/2017.  

NÚM.  DATA ASSUMPTE 

Núm. 
Expedient 
Gestiona 

10/2017 26/01/2017 
Aportacions econòmiques per part de la Corporació al seu personal, en 
concepte d’aportació al pla de pensions 106/2017 

11/2017 26/01/2017 
Ampliació jornada laboral de la treballadora familiar Sra. Montserrat 
Calavell Segura 113/2017 

25/2017 14/02/2017 Aprovació abonament rebuts IBI/2016 propietaris terrenys pàrquings  235/2017 

27/2017 14/02/2017 Aprovació abonament rebuts IBI/2016 propietaris terrenys pàrquings  234/2017 

34/20172 28/02/2017 Bonificació de l'Impost sobre béns immobles per famílies monoparentals 277/2017 

96/2017 22/06/2017 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a la relació de despeses O/2017/100  936/2017 

117/2017 03/08/2017 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a la relació de despeses O/2017/123  1115/2017 
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TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 218.1 del TRLRHL, el President 
de la Corporació podrà presentar davant el Ple informe justificatiu de la seva actuació. 
 
La Interventora 
M.Mercè Marmi Espelt 
Signat electrònicament 

 
(veure annexos al final de l’acta) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

118/2017 10/08/2017 
Contractació educadora llar infants per el curs 2017-2018 fruit 
d'increment d'alumnes 1091/2017 

119/2017 11/08/2017 
Nomenament interí per programa temporal de dues educadores per a la 
llar d'infants 983/2017 

128/2017 24/08/2017 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a la relació de despeses O/2017/159 1143/2017 

156/2017 10/09/2017 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a la relació de despeses O/2017/187 1331/2017 

173/2017 09/11/2017 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a la relació de despeses O/2017/207 i 206 1429/2017 

174/2017 09/11/2017 
Abonament rebut IBI 2017 propietari terreny destinat a pàrquing 
municipal  1468/2017 

179/2017 15/11/2017 
Abonament rebut IBI 2017 propietari terreny destinat a pàrquing 
municipal  1487/2017 

180/2017 15/11/2017 
Abonament rebut IBI 2017 propietari terreny destinat a pàrquing 
municipal  1490/2017 

184/2017 29/11/2017 Aprovació de factura Associació de Municipis per la Independència 1522/2017 

194/2017 15/12/2017 Hores extraordinàries desembre 1553/2017 

204/2017 29/12/2017 
Abonament rebut IBI 2017 propietari terreny destinat a pàrquing 
municipal  1602/2017 
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5. Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, previstos en els 
articles 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, i l’article 10 de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, així com del 
període mig de pagament definit per el Real decret 635/2014 de 25 de 
juliol (primer trimestre 2018) (exp. 655/2018) 

 
Primer.- Es dona compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, previstos en els 
articles 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
Es dona també compte del període mig de pagament definit per el Real decret 635/2014 
de 25 de juliol. Primer trimestre 2018.  
 
 

  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el 
trimestre dins el termini legal 

545 841.549,25 € 91,20% 

Resta de pagaments 62 81.204,20 € 8,80% 

Pagaments totals durant el trimestre 606 922.753,45 € 100,00% 

 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  

 

 

  

 

 

 
Pàgina 18 de 91 

 
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 

 
 
 

 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  

 

 

  

 

 

 
Pàgina 19 de 91 

 
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 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

6. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals 
(primer trimestre 2018), de subministrament d’informació de les entitats 
locals (exp. 663/2018) 

 
El dia 2 de maig de 2018, la Intervenció municipal va comunicar les de dades i va emetre 
l’informe d’avaluació referents al compliment dels objectius establerts per la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, informació de 
la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la data 
de la seva emissió, preveu complir els següents paràmetres: 
 
• Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

7. Informació de les regidories   
 
 
MOCIONS I PROPOSTES 
 
  

8. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM Sant Fruitós de Bages per 
a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals (exp. 
665/2018) 

 
Sant Fruitós de Bages, 2 de maig de 2018 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas 
conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no 
per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a 
Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual 
continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del compliment de la 
pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap 
tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació 
grupal ni la vulneració de la intimitat. 
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La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses 
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU 
dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és 
un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una 
posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La 
sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de 
descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. 
A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi 
dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial allò que s’expressa al 
vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats a excepció del delicte 
lleu de furt. 
 
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la 
llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. 
Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima 
posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas 
de les persones que l’exerceixen.  
 
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures 
de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la 
prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada 
d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de 
les dones en situació de violència masclista. 
 
No és No! Cap violació és justificable o interpretable. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes 
d’agressions sexuals. 
 
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir 
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les 
violències masclistes  perquè volem ser lliures no valentes. 
 
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere 
per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips 
de gènere,  que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. 
 
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels 
drets de les dones. 
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Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de 
situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure. 
 
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals 
de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
No obstant, el Ple decidirà, 
 
La Portaveu del GM ERC-AM 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

9. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM en defensa del model sanitari català i la universalització 
de l’atenció sanitària (exp. 666/2018) 

 
Sant Fruitós de Bages, a 2 de maig de 2018 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària 
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 
 
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat 
que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les 
catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament 
de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, 
és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  

 

 

  

 

 

 
Pàgina 23 de 91 

 
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 

“Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis 
sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”.  
 
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra 
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la 
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de 
totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i 
a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat 
espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal 
Constitucional. 
 
L’aprovació de la Llei 2/2017 va  deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va 
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat 
que no compartim. 
 
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional 
de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, 
la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.  
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern 
de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament 
de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons 
públics per mitjà del Servei Català de Salut. 
 
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la 
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de 
Catalunya. 
 
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat 
que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei 
recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret 
internacional subscrits per l’Estat espanyol. 
 
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest 
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat 
oberta, diversa i inclusiva. 
 
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat 
per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut. 
(https://www.change.org/o/plataforma_pel_dret_universal_a_la_salut) 
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Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les 
entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC). 
 
No obstant, el Ple decidirà 
 
La Portaveu del GM ERC-AM 
 
 
ANNEX.  

 
“SALUT, UN DRET DE TOTHOM” 
 
Davant el recurs d’inconstitucionalitat interposat per part de l’Estat espanyol de la Llei 
9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària, aprovada pel Parlament de 
Catalunya, volem manifestar que: 
 

o Defensem un dret humà fonamental, com és el dret a la salut. Excloure una part 
de la població de l’accés a l’atenció sanitària posa en risc la salut pública de 
tota la població, augmenta la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió 
social i genera més desigualtats entre la població. 

o La Llei d’universalització de l’assistència sanitària és una obligació que deriva de 
la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei General 
de Sanitat i de les normes internacionals, que advoquen pel dret d’accedir en 
condicions d’igualtat als serveis sanitaris a totes les persones, 
independentment de la seva situació administrativa o origen; siguin d’on siguin, 
vinguin d’on vinguin, tal com s’havia estat fent fins a l’aprovació del Reial decret 
llei 16/2012 per part de l’Estat. 

o La cobertura universal de l’atenció sanitària ha estat i és un tret clau del sistema 
de salut català, que compta amb un llarg recorregut històric i que ha estat 
construït en base al consens i a l’esforç col·lectiu de la ciutadania, els 
professionals i les institucions. Aquest és un element de cohesió social central 
del nostre estat del benestar. 

 
Per tots aquests motius, instem que el Departament de Salut continuï garantint l’atenció 
sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de Catalunya. 
 
Plataforma pel dret universal a la salut 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
  

10. Modificació de la composició de diversos Consells municipals 
d'obligada existència (reglament de participació ciutadana) (exp. 
200/2016) 

 
Primer. Vist el Reglament de Participació Ciutadana, que estableix una estructura per a 
la participació ciutadana en la política municipal a través de la creació de diferents 
Consells municipals (Cultura, Infància, Joventut, Gent gran i Veïnatge).   
 
Segon. Vist que es creu convenient assabentar el ple de la composició actual d’aquells  
Consells que han sofert variacions en la seva composició.  
 
S’ACORDA :  
 
PRIMER. Actualitzar la composició dels Consells municipals de participació ciutadana 
que han sofert variacions, restant amb els següents integrants:  
 

Cultura Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde. President 
Xavier Racero Esquius, Regidor de Cultura 
Jordi Planell Hernández, Tècnic de Cultura, secretari del Consell 
Anna Cura Subirana , Arxivera Municipal, suplent del secretari del Consell 
Mònica Cruz Franch, representant del grup municipal GFP 
Ingrid Bonells Casau , representant del grup municipal GFP 
Narcís Lupón Sala, representant del grup municipal CiU 
Vicenç Llorens Concustell, representant del grup municipal CiU 
Cristina Múrcia Caraballo, representant del grup municipal PSC 
Àdria Mazcuñan i Claret, representant del grup municipal ERC 
David Clusellas Codina, representant ciutadà del grup municipal GFP 
Carme Ruiz Bernabeu, representant ciutadana del grup municipal CiU 
Jaume Sánchez Sixto, representant ciutadà del grup municipal PSC 
Anna M. Vilanova Sagues, representant ciutadana del grup municipal ERC 
Conxita Fenoy Zapata, Biblioteca Municipal 
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Goretti Montero Hinojosa, Escola de música i arts Navarcles & Sant 
Fruitós 
Anna M. Riera Fontcuberta, Agrupació Coral SF 
Ricard Font Berengueras, Asmodaics & Goliaters 
Xavier Gavilán Molina, Batukada Shangó 
Vicente de la Luna Raga, Club de la música i la guitarra 
David Torreblanca Ureña, Assoc. cultural Cau de la Guineu 
Vladislav Bronevetzky Juvan, Assoc. memorial Eduard Casajoana 
Sandra Chirveches Corominas , Assoc. Elenc teatral dels Pastorets 
Josep M. Sala Barberà, Assoc. Unió musical del Bages 
Juan Fco. Troyano Vivas, Assoc. Geganters i Grallers 
Jordi Julià Serra, Col·lectiu recerca històrica 
Carme Alarcón Molina, Grup Puntaires SF 
Núria Closas Aguilera, Associació Radio SF 
Eva Fàbregas Galobart, Enramades C/Nou 
Galdric Sala Descals, Assoc. Brogit difonem cultura 
Roger Grandia Borràs, Cooperativa La Agrícola 

Infància Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde. President 
Mònica Cruz Franch, Regidora d’Ensenyament 
Mireia Subirana Chaves, Tècnica d’Ensenyament, secretària del Consell 
Marta Mora Francitorra, educadora social 
Martí Flotats Garrosset, educador social 
Ingrid Bonells Casau, representant del grup municipal GFP 
Xavier Racero Esquius, representant del grup municipal GFP 
Mercè Casals Martínez, representant del grup municipal CIU 
Roger Grandia Borràs, representant del grup municipal CIU 
Cristina Murcia Caraballo, representant del grup municipal PSC 
Àdria Mazcuñán i Claret, representant del grup municipal ERC-AM 
Marina Puigdellívol Criado, representant ciutadana del grup municipal GFP 
Ana Belén Domene Checa, representant ciutadana del grup municipal CIU 
Isabel Monegal López, representant ciutadana del grup municipal ERC-AM 
Conxita Fenoy Zapata, Biblioteca Municipal 
Eva Farreny Sastre, CAP Pediatria 
Júlia Rocadembosch Rocadembosch, Escola Pla del Puig 
Joan Piella Prats, Escola Monsenyor Gibert 
Maria Carme Cura To, Llar d’Infants Les Oliveres 
Marta Flotats Riera, Escola Paidos.  
Joan Camps Prat, AMPA de l’Escola Paidos 
Gina Soler Carrió, AMPA de l’Escola Pla del Puig 
Anna Sala Suades, AMPA de l’Escola Monsenyor Gibert 
Queralt Pérez Fàbregas, AMPA de la Llar d’infants Les Oliveres 
David Vila Mora, Escola de Futbol 
Goretti Montero Hinojosa, Escola de música i arts Navarcles & Sant 
Fruitós 
Joan Girona Rodríguez, Associació esportiva escolar Paidos i Escola de 
Bàsquet.  
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Joventut Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde. President 
Íngrid Bonells Casau, Regidora de Joventut  
Sergio López Serrano, tècnic auxiliar de joventut, secretari del Consell 
Xavier Racero Esquius, representant del grup muncipal GFP  
Mónica Cruz Franch, representant del grup muncipal GFP  
Roger Grandia Borràs, representant del grup municipal CIU  
Narcís Lupón Sala, representant del grup municipal CIU  
Cristina Murcia Caraballo, representant del grup municipal PSC 
Àdria Mazcuñan i Claret, representant del grup municipal ERC-AM  
Óscar Gallego Lara, representant ciutadà del grup municipal GFP 
Pau Torradas Cura, representant ciutadà del grup municipal CIU  
Itziar de Cima Murcia, representant ciutadana del grup municipal PSC  
Jordi Verneda Casals, representant ciutadà del grup municipal ERC-AM 
Concepció Pons Vázquez, INS Gerbert d’Aurillac 
Josep Rosas Sorribas, AMPA de l’ INS Gerbert d’Aurillac 
Jordi Costa Segarra, Escola Paidos 
Esther Baylina Torreano, AMPA de l’Escola Paidos 
Joan Mateu Puibert, ASFE 
Josep Planas Feixó, Futbol Club Fruitosenc 
Conxita Fenoy Zapata, Biblioteca Municipal 
Laia Candàliga Serra, Associació Ràdio SF 
Àngel Masana Garrido, Associació Juvenil Social Lovers 

Gent gran Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde. President:  
Cristina Murcia Caraballo, Regidora de Serveis Socials 
Anna Grau Pallissa, Treballadora Social, secretària del Consell 
Cristian Marc Huerta, representant del grup municipal GFP 
Monica Cruz Franch, representant del grup municipal GFP 
Mercè Casals Martínez, representant del grup municipal CIU 
Vicenç Llorenç Concustell, representant del grup municipal CIU 
Cristina Murcia Caraballo, representant del grup municipal PSC 
Àdria Mazcuñan i Claret, representant del grup municipal ERC-AM  
Eulalia Feliu Rodríguez, representant ciutadana designat per  ERC-AM 
Dolores Pérez Martínez, representant ciutadana designat per PSC 
Jaume Jofre Barbe, representant ciutadà designat per GFP 
Jordi Baraldès Santamaria, representant ciutadà designat per CIU 
Juan Francisco López de los Mozos, Associació de la Gent Gran Sant 
Fruitós de Bages 
Anna Boet Pérez, Empresa gestora de la Residència municipal 
(L’ONADA) 
Concepció Fenoy Zapata, Biblioteca Municipal. 
Jordina Cunill Sánchez, Centre d’Atenció Primària 

Veinatge Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde. President 
Cristina Murcia Caraballo, Regidora de Veïnatge 
Xavier Casas Pujol, tècnic municipal, secretari del Consell 
Asensi Palacios Andero, suplent del secretari del Consell 
Mònica Cruz Franch, representant del grup municipal GFP 
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Cristian Marc Huerta Vergés, representant el grup municipal GFP 
Mercè Casals Martínez, representant del grup municipal CIU 
Narcís Lupón Sala, representant del grup municipal CIU 
Cristina Murcia Caraballo, representant del grup municipal PSC 
Àdria Mazcuñán i Claret, representant del grup municipal ERC-AM 
Montserrat Pérez Gea, representant ciutadana del grup municipal GFP 
Eva Caparrós Molino, representant ciutadana del grup municipal CIU 
Albert Bosch González, representant ciutadà del grup municipal PSC 
Jesús Valero Garcia, representant ciutadà del grup municipal  ERC-AM 
Josep Maria Campdepadrós, membre permanent de la Policia Local 
Vicenç Llorens Concustell, AVV Pineda de Bages 
Valentí Canivell Criado, AVV La Natura 
David Fernández i Casanovas, AVV La Rosaleda 
Pilar Purtí Sors, Associació d’Amics del Pont de Cabrianes 
Jaume Plans Ocaña, Sant Fruitós Comerç Actiu 

 
SEGON. Donar compte del present acord, si s’escau, en la propera sessió dels 
esmentats Consells.  
 
TERCER. Declarar que :  
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes.  

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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11. Aprovació de la cessió de drets de cobrament de les factures de les 
places acreditades del servei de residència assistida per a la gent gran 
(exp. 580/2018) 

 
Primer.- El 27 d’octubre de 2017, la Honorable Consellera del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Maria Dolors Bassa i Coll, va 
resoldre assignar 7 places acreditades de servei de residència assistida a la gent gran, 
per la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon.- El 13 de novembre de 2013, es va adjudicar a Residència Tercera Edat l’Onada 
SL el contracte mixt de prestació de gestió de servei públic i prestacions accessòries 
d’obres de subministraments i de serveis, per la concessió de la residència i del centre 
de dia de la gent gran de Sant Fruitos de Bages.  
 
Tercer.- El 25 d’abril de 2016, es va formalitzar l’acta de recepció de l’equipament de la 
obra d’ampliació de la residència municipal d’avis el Lledoner. 
 
Quart.- Atès que l’Ajuntament continua sent el titular del servei, la Generalitat de 
Catalunya abonarà els imports corresponents a les places acreditades del servei de 
residència assistida per a la gent gran directament a l’Ajuntament. Per a una millor i 
eficient gestió, es veu necessari cedir els esmentats drets de cobrament a la mercantil 
“Residència de Tercera edat l’Onada SL” mentre duri el contracte.   
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Cedir els drets de cobrament de les factures de les places acreditades del servei 
de residència assistida per gent gran,  atorgades per la Generalitat de Catalunya, segons 
la resolució de 26 d’octubre de 2017, de l’Honorable Consellera del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya, Maria Dolors Bassa i Coll, 
que l’Ajuntament rep com a titular d’aquets serveis, a favor de la concessionària del 
servei, “Residència de Tercera edat l’Onada SL”, mentre desenvolupi la gestió. 
 
Segon.- Donar per cedits a favor de la concessionària del servei “Residència de Tercera 
edat l’Onada SL” els propers drets de cobrament derivats de les futures factures de les 
places acreditades del servei de residència assistida per gent gran, atorgades per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Joan Carles Batanés i Subirana, per a la firma de la present 
cessió de crèdit i altres documents que es considerin necessaris per a la seva 
formalització. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya i a la mercantil 
“Residència de Tercera edat l’Onada SL”. 
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Cinquè.- Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos.  
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 

 
VOTACIÓ 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  
 
 

12. Modificació de crèdits número 09/2018 transferències de crèdit diferents 
àrees de despesa (exp. 641/2018) 

 
Primer.- Al pressupost inicial municipal per a l’exercici 2018 hi ha consignat un import 
de 161.953,51 € per tal d’adequar els camins d’accés a Sant Benet de Bages. 
 
L’execució d’aquesta actuació estava condicionada a l’atorgament d’uns fons FEDER al 
Consell Comarcal del Bages, que realitzava diferents actuacions amb aquest 
finançament afectat a diversos municipis del Bages. 
 
Finalment, aquestes actuacions no es podran dur a terme ja que no s’ha acabat atorgant 
aquest ajut per aquest actuació.  
 
Al pressupost municipal hi ha previst la reforma del camp de futbol municipal i es preveu 
que la consignació pressupostaria actual no serà suficient per tal de dur a terme tota 
l’actuació, per tant es veu necessari transferir la consignació pressupostaria dels camins 
d’accès a Sant Benet de Bages al camp de Futbol municipal.  
 
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que s’incorpora 
al present expedient. 
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Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de 
l’expedient modificatiu de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 
regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 9) 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 09/2018 en la modalitat 
de transferències de crèdit amb canvi d’àrea de despesa d’acord amb l’annex que 
s’adjunta.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
 
Quart.-  “Declarar que: 

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

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 

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

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

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

ANNEX 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 6 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                          En contra : -  
                                   Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 

 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

13. Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana en l’àmbit del Parc de l’Agulla (exp. 270/2016) 

 
Primer. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 26 
de setembre de 2017, ha pres l’acord que presenta la part dispositiva següent: 
 
“Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda: 
 
1.- Aprovar definitivament la Modificació puntual PGOM a l'àmbit del Parc de l'Agulla, de 
Sant Fruitós de Bages, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, 
que incorpori les prescripcions següents: 
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1.1.Cal incorporar en els plànols d’ordenació la traça de la nova via de connexió 
entre la C-55 i la C-25 que forma part de la proposta del Pla territorial parcial de les 
Comarques Centrals, d’acord amb l’estudi informatiu aprovat definitivament el 16 de 
juliol de 2010 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, tal i com 
determina l’informe emès per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat el 
15 de setembre de 2017. 
 
1.2.Cal ajustar la superfície destinada a equipaments públics per a l’ampliació de 
l’actual parc de bombers a l’establerta en la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació en l'àmbit del Pla especial Àrea de l'Agulla PE-10, referent a la regió 
d'emergències centre i del parc de bombers, aprovada definitivament el 23 de 
novembre de 2010, tot adequant conseqüentment la superfície que es proposa 
qualificar com a sistema de Parc Territorial (clau Pt) així com la delimitació de l’àmbit 
del PE 10, Àrea de l’Agulla. 
 
1.3.Cal introduir un article que contempli la modificació de l’article 63 del 
planejament vigent, en el sentit d’incorporar un nou apartat d) que inclogui la nova 
subclau proposada Pt- Parc territorial, amb la seva definició, especificant que 
aquesta subclau correspon als sòls situats dins l’àmbit del PE 10, així qualificats en 
els plànols d’ordenació. 
 
1.4.El nou article 65bis que es proposa incorporar segons l’article 9, haurà de referir-
se a les Condicions del sistema Parc territorial (clau Pt), tot eliminant l’apartat 1 que 
fa referència a la seva definició (que ja queda especificada en l’article 63 modificat) 
i mantenir els apartats 2 i 3 proposats(...)”. 

 
Segon. Atès que el document refós incorpora les prescripcions dalt assenyalades. 
 
Tercer. Atès l’informe de l’arquitecta i del secretari municipals que s’uneixen com annex. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual PGOM a l’àmbit del Parc de 
l’Agulla. 
 
Segon. Elevar l’expedient diligenciat del Text refós de la modificació puntual a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 
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ANNEXOS.  INFORME DEL SECRETARI I LA INTERVENTORA  
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ANNEX. INFORME DE L’ARQUITECTA 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
14. Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGO a l’àmbit del 

Portal Nord (exp. 642/2015) 
 

Primer. El Ple municipal en sessió de data 12 de desembre de 2016, va aprovar 
inicialment la Modificació puntual del PGOM en l’àmbit del Portal Nord,  promoguda per 
l’Ajuntament. 
 
Segon. L’acord fou sotmès a informació pública, mitjançant anunci al diari Regió-7 de 
27 de desembre de 2016, BOP de 30 de desembre de 2016, tauler d’anuncis i  seu 
electrònica municipal a fi que els particulars, associacions i corporacions formulessin 
suggeriments, alternatives o al·legacions que considerin oportunes, així com sol·licitud 
d’informes als organismes afectats i companyies per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.  
 
Tercer. En data 20 de gener de 2018 (RE 360 de 23.1.18), Juan Jordana Gisbert,  tècnic 
redactor del projecte, presenta la proposta de modificació puntual als efectes de la seva 
aprovació provisional.  

 
Quart. Atès l’informe de l’arquitecta i secretari municipals, que s’uneixen com annex. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual  PGOM en l’àmbit del Portal 
Nord.  

 
Segon. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central amb la finalitat que resolgui sobre la seva 
aprovació definitiva. 
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Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
ANNEX 1. INFORME DEL SECRETARI I LA INTERVENTORA 
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ANNEX 1. INFORME DE L’ARQUITECTA 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 6 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                      Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
Aquest acord queda REBUTJAT al tractar-se d’un acord que requereix majoria 
absoluta, tal com estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
 

15. Cessió gratuïta a favor de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya del domini d’una finca de propietat municipal 
(exp. 1653/2017) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12) 
 

 
16. Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós 

de Bages per a l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona” 
(Via blava Llobregat, via blava Anoia, via blava Cardener)  (exp. 489/2018) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (10) 
 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  

17. Ratificació del Decret de l’alcaldia 2018-0436. Determinació de les dates 
de les festes locals per a l’any 2019 (exp. 629/2018) 

 
1. Vist que, mitjançant escrit conjunt del Director dels Serveis Territorials de Treball, 
Afers Socials i Famílies i del Director general de Relacions Laborals, Qualitat en el 
Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (registre d’entrada 
E/002021-2018; 2018-E-RC-2157 de 24 d’abril), es comunica a l’Ajuntament, el següent: 
 
“Aquest any, amb l’objectiu de poder avançar la publicació de les festes locals 
corresponents a l’any 2019, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
malgrat no s’hagi publicat la corresponent Ordre de festes laborals per a l’any 2019 a 
Catalunya, avança la preparació de l'Ordre de Festes Locals per a l'any 2019 a 
Catalunya. 
 
Per aquest motiu, d'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors que indica 
que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels 
municipis respectius, cal que ens feu arribar les vostres propostes, tenint en compte 
que: 
 
a) L'Acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del 
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 b), c), d) (...) 
 
Per tal d’aconseguir l’objectiu esmentat a l’inici (avançar la publicació de les festes 
locals corresponents a l’any 2019), agrairem poder disposar de les propostes, amb 
caràcter definitiu, abans del 30 d’abril de 2018.” 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  

 

 

  

 

 

 
Pàgina 72 de 91 

 
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 

2. Vist que, per necessitat d’urgència en aprovar i comunicar al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies les dates de les festes locals per a l’any 2019, es va fer per 
mitjançant Decret d’Alcaldia. 
  
3. El Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania,  
  
ACORDA :  
 
PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 436 dictat en data 25/04/2018, del següent 
tenor en la seva part dispositiva: 
 
“Primer. Avocar la competència per proposar al Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de les dues festes locals per a l’any 2019. 
 
Segon. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, els dies que s’indiquen tot seguit com a festius locals, retribuïts i no 
recuperables al municipi de Sant Fruitós de Bages per l’any 2019: 
 
- Dilluns, 21 de gener de 2019 
- Dilluns, 8 de juliol de 2019 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació i donar-hi publicitat als mitjans 
habituals (tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament) per al coneixement i 
informació dels agents industrials i socials del municipi. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió que es celebri, 
per a la seva ratificació. 
 
Cinquè. 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. ” 
 
SEGON.- Trametre el precedent acord als serveis Territorials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
TERCER.- Declarar que: 
 
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (10) 
 
 

18. Aprovació del Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que inclou la delegació 
o encomanda de gestió al Consell Comarcal del Bages del procediment 
de licitació del servei de menjador de l’escola bressol Les Oliveres, pel 
que fa al subministrament de menjar, la neteja del parament, el 
monitoratge i gestió de tiquets (exp. 626/2018) 

 
1. El Consell Comarcal del Bages (registre d’entrada E/002024-2018; 2018-E-RC-2159 

de 24 d’abril) comunica a aquest Ajuntament la resolució del president del Consell 
Comarcal mitjançant la qual s’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que inclou la  delegació 
o encomanda de gestió al Consell Comarcal del procediment de licitació del servei 
de menjador de l’escola bressol Les Oliveres, pel que fa al subministrament de 
menjar, la neteja del parament, el monitoratge i gestió de tiquets. 
 

2. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per acord de Ple de data 9.4.2014 
va delegar al Consell Comarcal del Bages el procediment de licitació del servei de 
menjador de l’escola bressol Les Oliveres, conjuntament amb la licitació que es 
dugué a terme per a la contractació del servei escolar de menjador, delegació 
acceptada pel Ple del Consell Comarcal del Bages en data 26.5.2014.  

 
3. Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament de data 25.4.2018, obrant a l’expedient 

en el qual posa de manifest la conveniència de donar continuïtat a la col·laboració 
entre ambdues institucions en els termes que es proposa a la minuta del conveni de 
col·laboració que el Consell Comarcal del Bages, ha tramès junt amb la resolució 
esmentada al punt anterior i que cal aprovar. 

 
Respecte aquesta aprovació, segons consta a l’informe de la tècnica 
d’ensenyament, cal adoptar l’acord d’aprovació del conveni.  
 

4. Vist el Decret d’alcaldia 2018-0448 de 26 d’abril, pel qual es manifesta la voluntat de 
portar a l’aprovació del Ple, l’acord relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que inclou la delegació 
o encomana de gestió al Consell Comarcal del Bages del procediment de licitació 
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del servei de menjador de l’escola bressol Les Oliveres, pel que fa al 
subministrament de menjar, la neteja del parament, el monitoratge i gestió de tiquets. 
 

5. Atès que correspon al Ple l’aprovació de l’encàrrec de gestió i del conveni, de 
conformitat a l’establert als articles 22.2 p) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de Règim local i article 52.2 q) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya; 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de la corporació prevista als 
articles 47.2 h) i 114.3 d) de les normes anteriorment esmentades. La delegació es 
formalitzarà una vegada adoptat acord exprés dels respectius Plens, en el 
corresponent conveni que haurà de ser objecte de publicació al BOPB de conformitat 
a l’establert a l’article 112.2 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim jurídic de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, tot això, sens perjudici 
de l’aprovació urgent a què es fa referència al punt anterior. 

 
El Ple, previ dictamen de la Comissió informativa de serveis a la ciutadania,  
 
ACORDA :  
 
Primer. Delegar en el Consell Comarcal del Bages els procediments de licitació i 
gestió del servei de menjador de l’escola Bressol Les Oliveres, pel que fa al 
subministrament de menjar, la neteja del parament, el monitoratge i gestió de tiquets.  
 
Segon. Establir que durant els propers quatre anys, els termes d’aquesta delegació 
seran els que consta al Conveni adjunt.   
 
Tercer. Establir que la delegació es farà extensiva als convenis que sobre el mateix 
objecte puguin signar posteriorment les entitats delegant i delegada, sempre que 
aquests convenis posteriors siguin idèntics o les seves alteracions es limitin a aspectes 
merament executius que no alterin el contingut de la delegació.  
 
Quart. Publicar el conveni i aquest acord, un cop formalitzat el primer, a la seu 
electrònica  municipal, al Butlletí Oficial de la Província – de Barcelona i establir com a 
condició de la delegació que l’ens delegat realitzi les actuacions pertinents per a la 
inscripció al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Bages.  
 
Sisè. Declarar que:  

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes.  
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.   
 

DOCUMENT ANNEX  
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ANNEX. INFORME DEL SECRETARI I LA INTERVENTORA 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 1 ERC, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                      Abstencions : 3 ( 3 CIU ) 
   
 
PRECS I PREGUNTES  
  

19. Prec que presenta el grup municipal ERC-AM sobre la zona de càrrega i 
descàrrega entre l’encreuament del carrer Joan XXIII i la carretera de Vic 
(exp. 685/2018) 

 
Primer.- Atès que a l’encreuament del carrer Joan XXIII i la carretera de Vic, just davant 
del supermercat Consum es troba una zona senyalitzada com a càrrega i descàrrega. 
 
Segon.- Atès que aquesta zona ocupa uns 15m, i que limita a l’est amb l’encreuament 
dels carrers i a l’est amb un pas de vianants.   
 
Tercer.- Atès que habitual i periòdicament en aquesta zona descarrega un vehicle que 
zona supera els 16,5m de longitud, i que aquest, en desplegar la plataforma de 
descàrrega necessita encara més longitud d’estacionament, desplaçant-se fora de la 
zona de càrrega i descàrrega. Per tant, o bé envaeix el pas de vianants,  o bé  envaeix 
la calçada de circulació del carrer Joan XXIII. 
 
Quart.- Atès que aquesta ocupació del carril del carrer Joan XXIII limita la visibilitat dels 
conductors que circulen des del carrer Joan XXII.  
 
Cinquè.- Atès que els aquesta ocupació de carril obstaculitza l’accés al carrer Joan XXIII 
provinent de la carretera de Vic o de l’altra costat del carrer Joan XXIII. 
 
Sisè.- Atès que aquesta situació és produeix de forma periòdica i per tant el conflicte 
que produeix també es reitera. 
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Situació de la zona en el cadastre. 
  
 
 

  
Situació de la zona en imatge aèria. 
 
 

 
Imatge amb el camió impedint la visibilitat. 
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Imatges amb el camió impedint la circulació. 
 
Per tot això,  
 
El GM ERC-AM du al ple el següent prec: 
 
Primer.-  Es busqui una alternativa a l’estacionament del camió, o bé es  prenguin 
mesures per evitar les conseqüències d’aquest estacionament.  
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 

ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 
 

S1  Pregunta del grup municipal PSC al grup municipal ERC-AM sobre els efectes 
de l’aplicació de l’article 155 en les tramitacions de sol.licituds de la renda 
garantida per a la ciutadania (exp. 709/2018) 
 
El Grup Municipal Socialista presentà una moció al ple del mes d’abril d’enguany per fer 
efectiva la Llei Garantida de Ciutadania. El seu grup va votar en contra, argumentant 
bàsicament, que no es desplegava degut  a l’aplicació de l’article 155. 
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Ja en el ple municipal els hi vam argumentar que l’aplicació del 155 no tenia res a veure 
amb el desenvolupament de la Llei Garantida de Ciutadania, sinó la manca de voluntat 
política del govern de la Generalitat. Això queda pales en el “dossier sobre la 
implementació i el compliment de la LLRGC” de la Comissió promotora de la RGC, les 
actuacions iniciades pels grups d’esquerres (PSC I CeC-Podem), com també en les 
declaracions efectuades, com a mínim,  el 2 de febrer amb diferents entitats i el 25 d’abril 
a Catalunya Ràdio, del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Sr.  Josep Ginesta, on reconeix que l’article 155 no ha tingut efectes negatius 
per la resolució d’expedients. 
 
Tant és així que el passat dia 3 de maig es van aprovar 5 resolucions per garantir la 
transparència i els dret dels sol·licitants de la RGC, relatives a: 
 

Facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini de quinze dies des de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució i de manera mensual, les dades estadístiques 
d’evolució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades tant a anteriors 
beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, resolucions 
denegatòries, terminis de resolució, complements a pensions, motivacions de les 
denegacions, sol·licitants pendent de cites prèvies i expedients pendents de 
resolució, a més de totes les dades disponibles que facilitin la comprensió sobre 
l’evolució de l’aplicació de la llei.  
 
Generar un model de document efectiu i amb millores en llenguatge fàcil, de 
recurs contenciós administratiu per donar resposta al dret reconegut a l’article 
27.7 de la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i 
publicar-ho al web del departament. 
 
Incrementar els recursos necessaris per a reduir el temps d'espera entre la 
presentació de la sol·licitud i la resolució de l'expedient, tot respectant els terminis 
marcats per llei. 
Iniciar, en el termini màxim de dos mesos, una campanya informativa dirigida al 
col·lectiu de pensionistes per tal d’informar sobre la compatibilitat de la Renda 
Garantida de Ciutadania, tal i com fixen les disposicions addicionals segona i 
tercera de la Llei 14/200. 
 
Abonament immediat de totes les prestacions de la renda garantida de ciutadania 
que es troben en situació de silenci administratiu positiu. 

 
Les dades que disposem actualment del nostre municipi, que son poques encara, ens 
diuen que 4 sol·licituds han estat denegades i una altra tramitada sense resposta, amb 
el consegüent perjudici pels usuaris.  
 
Vostès han publicat un butlletí on fan referencia al nostre grup i al citat article 155, fent-
nos partícips de la seva aplicació.  
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  

 

 

  

 

 

 
Pàgina 90 de 91 

 
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 

 
Davant d’això els hi formulem la següent pregunta: 
 

• Continuen considerant vostès que la no aplicació de la RGC és un efecte de 
l’article 155. 

 
Sant Fruitós de Bages, 10/05/2018.  
 
 
El grup municipal ERC-AM respondrà aquesta pregunta a la propera sessió del ple 
municipal.  
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 21:48 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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ANNEXOS AL PUNT 4: 
 
Informe de les Resolucions contràries al 
reparaments efectuats per la intervenció 
l’any 2017 (exp. 583/2018) 
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