JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del Ple
municipal celebrat el dia 14 de juny de 2018, que es publica conjuntament amb el
registre sonor, és el següent :
“ACTA NÚM. 6/2018 (1213.03.006) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
14 DE JUNY DE 2018

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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 18:03 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.
No obstant, es produeixen les seguents
modificacions en el quórum:
-

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

-

-

S’incorporen durant el punt 2 i están
presents a la votació, els regidors
Narcís Lupón Sala, Roger Grandia
Borràs i la regidora Cristina Murcia
Caraballo.
S’incorpora durant el punt 6 i està
present a la votació, la regidora
Ingrid Bonells Casau.
La regidora Mercè Casals Martínez
s’absenta durant el punt 7 i abans
de la seva votació.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 11/10/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

1. Aprovació de l’acta de la
sessió ordinària del Ple
municipal corresponent al dia
10 de maig de 2018
CONTROL
DE
L’ACCIÓ
DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de
la Junta de Govern les
següents sessions: 23 d’abril,
7 i 21 de maig de 2018
(ordinàries)
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció
que
presenten
conjuntament tots els grups
municipals per a la creació
d’una comissió per a l’estudi i
la protecció del patrimoni
botànic de Sant Fruitós de
Bages
6. Moció que presenten els
grups municipals GFP, CIU i
ERC-AM per a la declaració
institucional a favor dels
llaços grocs als espais públics
i privats
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
No hi ha assumptes en aquesta
secció
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
7. Aprovació
inicial
de
l’Ordenança municipal sobre
intervenció
administrativa
prèvia en matèria urbanística
8. Aprovació provisional de la
Modificació puntual del PGO
a l’àmbit del Portal Nord

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

636/2018

4

00:00:47

47/2018

4

00:00:58

572/2018
477/2018
693/2018

14

00:32:24

-

14

01:10:38

848/2018

14

01:23:25

810/2018

16

01:32:09

-

156/2015

18

02:12:16

642/2015

43

02:31:27
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ASSUMPTES

1674/2015

51

02:35:42

1471/2017

53

02:37:51

851/2018

59

02:43:19

709/2018

64

02:59:21

859/2018

66

03:09:30
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9. Quarta pròrroga del conveni
interadministratiu
entre
l’Ajuntament de Manresa i el
de Sant Fruitós de Bages,
relatiu a la prestació dels
serveis públics d’abastament
d’aigua i de clavegueram per
part de la societat Aigües de
Manresa, S.A., de capital
íntegrament públic del primer
d’aquests ajuntaments, en
qualitat de mitjà propi i servei
tècnic del segon (exp.
1674/2015).
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
10. Aprovació el conveni de
delegació de competències a
favor de la mancomunitat
intermunicipal del cardener
per a la prestació del servei
d’implantació
d’un
cens
genètic caní
ASSUMPTE SOBREVINGUT
S1
Modificació de pressupost
núm. 13/2018 en la modalitat
de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit
PRECS I PREGUNTES
11. Pregunta del grup municipal
PSC al grup municipal ERCAM sobre els efectes de
l’aplicació de l’article 155 en
les tramitacions de sol.licituds
de la renda garantida per a la
ciutadania
12. Prec del grup municipal ERCAM sobre la reposició de
banderes estelades en espais
públics

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal corresponent
al dia 10 de maig de 2018 (exp. 636/2018)
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)

Data i hora

Núm.
expedient

2018-0465

03/05/2018
10:03

631/2018

2018-0466

03/05/2018
10:04

1103/2015

2018-0467

03/05/2018
10:41

1252/2014

2018-0468

03/05/2018
10:47

648/2018

2018-0469

03/05/2018
10:51

1653/2017

Assumpte
Regularització de l’aprovació de la
despesa de la nòmina del mes d’Abril
2018
Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la
Corporació i l’assignació mensual als
grups municipals (ABRIL 2018)
Prendre coneixement de la comunicació
prèvia ambiental municipal de l’activitat de
taller de neteja de peces metàl·liques amb
màquines granelladores i sorrejadores
Contractació d’una treballadora com a
educadora de la llar d’infants per cobrir
diverses reduccions de jornada de les
titulars
Decret, previ al coneixement del ple, de
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
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Núm.
decret

501/2017

2018-0471

03/05/2018
13:48

662/2018

2018-0472

03/05/2018
13:49

531/2018

2018-0473

03/05/2018
13:51

664/2018

2018-0474

03/05/2018
13:52

650/2018

2018-0475

03/05/2018
13:54

489/2018

2018-0476

03/05/2018
15:58

477/2018

2018-0477

03/05/2018
17:25

484/2018

2018-0478

03/05/2018
17:35

1174/2017

2018-0479

03/05/2018
18:07

1425/2017

2018-0480

03/05/2018
18:27

1319/2017

2018-0481

03/05/2018
19:09

1552/2017

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.
Autorització i ordenació del pagament a
justificar de les despeses del viatge a
Mauthausen i Gusen (Àustria) durant els
dies 5 i 6 de maig del 2018.
Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages a la Xarxa
d’habitatges d’inclusió social (XHIS);
aprovació d’un contracte de lloguer i la
seva cessió ús temporal.
Constitució de la comissió organitzadora
per celebrar el 15è aniversari de
l'agermanament de Sant Fruitós de Bages
amb Alcalá del Valle
Incoació de procediment sancionador de
trànsit (relació 18017635)
Decret, previ al coneixement del Ple,
d’aprovació de conveni per a l’execució
del projecte global “Vies Blaves
Barcelona” (Via Blava Llobregat, Via Blava
Anoia, Via Blava Cardener)
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 7 de maig
de 2018
Aprovació de la devolució d'ingressos per
la no-assistència al viatge que va motivar
el pagament
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants
corresponent al mes de maig 2018
Resolució del procediment de baixa a
instància de part en el Padró municipal
d’habitants per inscripció indeguda
Autorització i ordenació del pagament a
justificar per la despesa dels treballs de
nova instal·lació de la xarxa de distribució,
variant de baixa tensió, dins l’àmbit
urbanístic de la unitat d’actuació UA 16a
La Serreta.
Superació del període de prova d’un agent
de la policia local
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2018-0470

03/05/2018
10:53

03/05/2018
19:09

659/2018

2018-0483

03/05/2018
19:12

1142/2017

2018-0484

04/05/2018
10:24

542/2018

2018-0485

04/05/2018
15:25

1374/2017

2018-0486

04/05/2018
15:26

584/2015

2018-0487

04/05/2018
15:29

668/2018

2018-0488

04/05/2018
15:30

1512/2017

2018-0489

07/05/2018
9:42

170/2018

2018-0490

07/05/2018
10:39

1857/2014
(relacionat
2013.01.04
)

2018-0491

07/05/2018
11:05

1367/2016

2018-0492

07/05/2018
14:36

636/2018

2018-0493

07/05/2018
14:38

1367/2016

2018-0494

07/05/2018
15:16

680/2018

Aprovació de compensació de deutes
Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 i
la factura número 01006 corresponent a
les obres contingudes en Projecte
executiu de la primera fase de les obres
de reurbanització del carrer Padró
Convocatòria de la sessió ordinària del
Ple municipal pel dia 10 de maig de 2018
Aprovació de l’annex 1 del Pla de
Seguretat i Salut del contracte per
l’execució de les obres contingudes en el
Projecte executiu de la primera fase de les
obres de reurbanització del carrer Padró.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient nº 680/2018
de relació de factures, número de
relació O/2018/71
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2018-0482

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 659/2018
de RELACIÓ DE FACTURES número de
relació O/2018/56 i O/2018/68.
Superació del període de prova de
l'arquitecte tècnic (cap de la brigada)
Prendre coneixement de la comunicació
prèvia municipal d’establiments no
permanents desmuntables al c. Nou
Convocatòria de comissió política de l'Any
pintor Alfred Figueras 2018 pel proper 11
de maig de 2018
Actualització d'usuaris per la tramesa
d’anuncis al Taulell Edictal Únic (TEU)
Aprovació del calendari d’emplaçaments
per l’exercici 2018: instal·lació de radar
pedagògic
Resolució del procediment de baixa d’ofici
en el Padró municipal d’habitants per
inscripció indeguda
Caducitat de llicència d'obres per
ampliació de garatge en habitatge
unifamiliar

07/05/2018
15:17

1319/2017

2018-0496

07/05/2018
15:24

683/2018

2018-0497

07/05/2018
16:08

684/2018

2018-0498
2018-0499
2018-0500

08/05/2018
13:47
08/05/2018
14:45
08/05/2018
18:02

1719/2016
181/2017
594/2018

2018-0501

08/05/2018
18:05

537/2017

2018-0502

08/05/2018
18:22

884/2015

2018-0503

08/05/2018
20:45

307/2017

2018-0504

10/05/2018
10:39

1165/2016

2018-0505

10/05/2018
17:46

1400/2017

2018-0506

11/05/2018
19:19

104/2018

2018-0507

14/05/2018
11:01

697/2018
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2018-0495

Autorització i ordenació del pagament a
justificar per la despesa dels treballs de
nova extensió de xarxa elèctrica de mitja
tensió a la carretera de Berga núm. 261273,que formen part de les obres
d’urbanització de la unitat d’actuació UA
16a La Serreta.
Incoació de procediment sancionador de
trànsit (relació 18017984)
Incoació de procediment sancionador de
trànsit per manca d’identificació del
conductor (relació 18018407)
Aprovació del padró d’usuaris del servei
de teleassistència, mes de maig 2018
Aprovació del padró d’usuaris del servei
d'atenció domiciliària, mes d'abril 2018
Autorització d’assistència a cursos per
part de personal divers
Sol·licitud d’alta de serveis a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública i
comunicació de designació de nous
administradors.
Modificació vint-i-sisena de les mesures
organitzatives integrants del Cartipàs
municipal del mandat 2015-2019 respecte
a matèries competència de l’alcalde.
Aprovació de la llista provisional
d'admesos/es i exclosos/es, composició
del tribunal, data de la prova del procés
per a la convocatòria d’una plaça d’auxiliar
administratiu/va inclosa al Pla de
promoció de l'ocupació 2018
Aprovació de noves liquidacions i baixa de
càrrecs/valors emesos de les
contribucions especials de la primera fase
de les obres ordinàries de reurbanització
del Carrer del Padró.
Aprovació del padró d’usuaris del curs
d’anglès A2 3r. Trimestre, 2017-2018.
Prendre coneixement del compliment dels
condicionants de l’acord de Junta de
Govern Local en la sessió de data
08/02/2012
Designació de representant a inspecció de
treball (BONUS prevenció 2014)

39/2017

2018-0509

14/05/2018
11:28

694/2018

2018-0510

14/05/2018
13:16

467/2018

2018-0511

14/05/2018
13:27

596/2018

2018-0512

14/05/2018
13:34

1524/2015

2018-0513

14/05/2018
13:36

702/2018

2018-0514

14/05/2018
13:43

695/2018

2018-0515

14/05/2018
14:21

114/2018

2018-0516

14/05/2018
14:21

1102/2017

2018-0517

14/05/2018
14:21

927/2017

2018-0518

14/05/2018
15:09

1165/2016

Aprovació de la sol·licitud de certificat de
representació de persona jurídica
respecte a organismes públics (Q) emès
per la FNMT a favor d’un treballador
Incoació d’expedients sancionadors de
trànsit (relació 18019154)
Prendre coneixement de la comunicació
de transmissió dels efectes d’una
comunicació prèvia d’activitat d’hotel.
Reconeixement d'antiguitat a un funcionari
Aprovació de la certificació d’obra núm. 6 i
la seva factura, corresponent a les obres
contemplades en el document “Fase 1
separata accessos a la C-16C. Projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a
La Serreta”.
Modificació de crèdit núm. 10/2018
d’incorporació de romanents de crèdit i
crèdits ampliables
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments de
les factures 714 i 933 per imports
respectivament de 490,05 € i 653,40 € de
la Fundació Ampans.
Aprovació del reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponents als lloguers que ocupen
diferents serveis municipals (MAIG/2018)
Aprovació de la factura número 18082
pels honoraris referits al servei de direcció
de les obres contingudes en el projecte
per la protecció contra la caiguda de
roques del camí de Sant Benet a Sant
Fruitós de Bages”.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i
la factura número A180011 per a
l’execució de les obres contingudes dins
del document tècnic “supressió de
barreres arquitectòniques de diferents
passos de vianants.”
Esmena d’error material en el Decret del
regidor de Serveis Econòmics núm. 2018504, de 10 de maig de 2018
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2018-0508

14/05/2018
11:03

2018-0520
2018-0521

15/05/2018
11:24
15/05/2018
11:27
15/05/2018
11:31

1367/2016

1653/2016

Renúncia voluntària d’una treballadora

658/2018

Expedient disciplinari a funcionari

2018-0522

15/05/2018
11:34

730/2017

2018-0523

15/05/2018
11:41

383/2018

2018-0524

15/05/2018
11:43

474/2018

2018-0525

15/05/2018
12:02

701/2018

2018-0526
2018-0527

15/05/2018
12:06
15/05/2018
12:10

705/2018
55/2018

2018-0528

15/05/2018
12:20

513/2018

2018-0529

15/05/2018
12:26

0678/2013

2018-0530
2018-0531

15/05/2018
19:19
15/05/2018
19:27

145/2018
716/2018

Resolució del recurs de reposició de
l’aprovació de reconeixement de
l’obligació i pagament de subvenció de
primer establiment per la construcció i
adequació de la residència assistida i
centre de dia per la gent gran
Aprovació definitiva del “Projecte de
millores del clavegueram de l’avinguda
Girona al terme municipal de Sant Fruitós
de Bages”.
Llista d’admeses i excloses, composició
deltribunal i data de la prova de català en
el procés selectiu per a la selecció d’una
netejadora mitjançant contracte de relleu
per jubilació parcial de la titular.
Autorització de pas pel terme municipal
per la transhumància de cavalls
(04/06/2018)
Sol·licitud de gaudiment de permís per
unió estable d’una treballadora
Superació del període de prova de la
funcionària interina per programa
Llista provisional d’admesos i exclosos,
composició del tribunal i data de les
proves en el procés de creació de borsa
de treball d'oficials 1ª per al manteniment
viari
Devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte de
subministrament d’aparells audiovisuals
per a la nova biblioteca municipal.
Atorgament de llicència de primera
ocupació
Incoació de procediments sancionadors
de trànsit (relació 18019570 - codi 05)
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2018-0519

Actuacions d’implementació i seguiment
relatives a la situació de seguretat de les
obres contingudes en el Projecte executiu
de la 1ª fase de les obres ordinàries de
reurbanització del carrer del Padró

16/05/2018
13:11

719/2018

2018-0533

16/05/2018
13:37

286/2016

2018-0534

16/05/2018
13:38

1616/2017

2018-0535

16/05/2018
13:41

1524/2015

2018-0536

16/05/2018
14:00

591/2018

2018-0537

16/05/2018
14:01

1114/2016

2018-0538

16/05/2018
14:02

523/2018

2018-0539

16/05/2018
14:02

692/2018

2018-0540

16/05/2018
14:04

351/2018

2018-0541

16/05/2018
16:49

44/2018

2018-0542

16/05/2018
16:49

44/2018

2018-0543

17/05/2018
9:23

682/2018

2018-0544

17/05/2018
12:47

220/2018
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2018-0532

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient nº 719/2018
de RELACIÓ DE FACTURES, número de
relació O/2018/78 i O/2018/79.
Remuneració per la gestió del servei
públic al concessionari per a diversos
títols vinculats a les competències
municipals en matèria de serveis funeraris
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i
la factura nº 68-18 corresponent a les
obres de reforma parcial d’uns banys al
pavelló municipal.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 i
la seva factura 918.018, corresponents a
les obres complementàries “Fase 1
separata accessos a la C-16C. Projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a
La Serreta”
Delegació de la facultat per a celebrar
matrimoni civil, en la regidora Mercè
Casals Martínez
Devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte per l’execució
de les obres contingudes en la memòria
valorada “Condicionament d’una pista de
bàsquet (a la zona del CEIP Pla del
Puig)”.
Aprovació de bases i convocatòria en el
procés selectiu per la creació d'una borsa
de treball d'administratius/ves
Obra menor d’una comunitat de
propietaris al carrer German Duran
Formulació d’al·legacions a la petició
d'exempció reglamentària de la ITC-BT-10
del REBT per al sector industrial El Grau
Superació del període de prova d’una
treballadora com educadora de la llar
d'infants
Superació del període de prova d’una
treballadora com educadora de la llar
d'infants
Actualització de dades del Consell rector
La Agrícola, al registre municipal d'entitats
i associacions.
Llicència d’obres menors d’ampliació
d’oficines

17/05/2018
13:29

432/2018

2018-0546

17/05/2018
13:39

257/2018

2018-0547

17/05/2018
13:50

693/2018

2018-0548

17/05/2018
14:04

721/2018

2018-0549
2018-0550

17/05/2018
15:50
17/05/2018
16:02

452/2015
698/2018

2018-0551

17/05/2018
19:19

29/2017

2018-0552

17/05/2018
19:19

29/2017

2018-0553

17/05/2018
19:19

29/2017

2018-0554

18/05/2018
17:25

169/2017

2018-0555

19/05/2018
12:17

142/2015

Llicència d’ocupació per taules i cadires
2018, temporada alta
Prendre coneixement de la comunicació
de canvi de titularitat d’activitat sotmesa a
declaració responsable d’activitat de
perruqueria.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 21 de maig
de 2018
Aprovació del conveni de pràctiques entre
Fundació Ampans i l'Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Aprovació del pla de seguretat i salut de
l’obra : millora connexió camí Grau-Guix
Devolució de pagaments indeguts a una
treballadora
Aprovació de la certificació d’obra núm. 7 i
la factura número 918.021 corresponent a
les obres contingudes en el Projecte
d’Urbanització de la unitat d’actuació
UA16a La Serreta. Separata 3. Fase 2.
Aprovació de la certificació d’obra número
7 i la seva factura 918.020, corresponent
a les obres contemplades en el document
“Separata 5 fase 1 del Projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta”.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i
la factura número 918.023 corresponent a
les obres contingudes en la separata 4.
Millores execució xarxa enllumenat i
paviment voreres” La Serreta.
Aprovació de la liquidació núm.
2018/0000002190, en concepte de
subministrament d’aigua i energia,
corresponent al servei de bar de les
piscines municipals durant la temporada
2017
Aprovació de la liquidació núm.
2018/0000002191, en concepte de
subministrament d’aigua i energia,
corresponent al servei del bar ubicat a
l’edifici del Nexe-Espai de Cultura, de
8/6/2015 a 15/3/2018
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2018-0545

2018-0557
2018-0558

21/05/2018
11:22
21/05/2018
12:09
21/05/2018
12:09

307/2017

699/2018
707/2018

2018-0559

21/05/2018
12:10

1398/2017

2018-0560

21/05/2018
12:12

726/2018

2018-0561

21/05/2018
13:02

710/2018

2018-0562
2018-0563

21/05/2018
13:25
21/05/2018
15:23

1219/2017
737/2018

Reconeixement de trienni a un treballador

2018-0564

22/05/2018
8:22

156/2015

Convocatòria urgent de la Comissió
d'estudi per a la redacció de l'ordenança
de simplificació administrativa en matèria
d'intervenció urbanística

2018-05651

22/05/2018
8:23

105/2018

Aprovació inicial de l'activitat municipal

2018-0566

22/05/2018
8:24

105/2018

2018-0567

22/05/2018
20:32

586/2018

2018-0568
2018-0569

2018-0570

22/05/2018
20:33
22/05/2018
20:34
23/05/2018
18:46

736/2018
735/2018

752/2018

Aplicació provisional de l'activitat
municipal en relació a l’Ordenança Fiscal
de manteniment parcel·les per prevenció
de riscos d’incendis
Aprovació de la pròrroga del conveni de
pràctiques d’un alumne de l’Escola Joviat
al Nexe-espai de cultura
Reconeixement de trienni a un treballador
Reconeixement de trienni a una
treballadora
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 752/2018
de relació de factures número de
relació O/2018/87.

1

Aquest decret és nul per haver-se detectat un defecte de fons en la part expositiva. El decret
que el substitueix és el núm. 2018-0566, de 22 de maig de 2018.
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2018-0556

Llista definitiva d’admesos/es i
exclosos/es en el procés per a la
selección d’un/a auxiliar administratiu/va
dins dels Plans de Promoció de l'Ocupació
2018
Autorització d’ús de l’espai públic per
celebració particular (Parc Patufet)
Autorització de trànsit d’una rua
motoritzada
Resolució desestimatòria contra un recurs
de reposició sobre llicència de primera
ocupació
Designació del delegat de protecció de
dades, en el marc de l’adequació a la
normativa europea de protecció de dades
Aprovació del conveni de pràctiques d’una
alumna de l'Institut Gerbert d'Aurillac a la
llar d'infants municipal
Superació del període de prova d’un
funcionari interí

24/05/2018
10:34

432/2018

2018-0572

24/05/2018
10:46

307/2017

2018-0573

24/05/2018
10:52

36/2014

2018-05742

24/05/2018
15:13

1618/2017

2018-0575

24/05/2018
15:14

872/2017

2018-0576
2018-0577

25/05/2018
8:37
25/05/2018
8:38

750/2018
755/2018

2018-0578

25/05/2018
11:41

105/2018

2018-0579

25/05/2018
13:25

656/2018

2018-0580

25/05/2018
13:25

1367/2016

2018-0581

25/05/2018
13:25

1618/2017

2018-0582

28/05/2018
12:51

747/2018

Llicència d’ocupació per taules i cadires
2018, temporada alta
Llista provisional d’admesos/es i
exclosos/es, composició tribunal i data
entrevistes places agents cívics dins del
pla de promoció de l'ocupació 2018
Derogació d’un decret anterior, i aprovació
nou formulari DUTA de la TA- 14
d’ocupació de via pública
Aprovació de la certificació dels treballs
núm. 1 i la factura número 00000187
corresponent als treballs de reforma,
ampliació i millora de l’enllumenat del
camp de futbol municipal.
Aprovació de la certificació número 1 de
les obres contingudes en el “Projecte per
la protecció contra la caiguda de roques
del camí de Sant Benet a Sant Fruitós de
Bages”.
Comunicació resultat psicotècnic arma
agents
Devolució dels drets d’examen per
bonificació d’atur
Aplicació provisional de l'activitat
municipal en relació a l'ordenança del
manteniment de parcel·les, per a la zona
de polígons i voltants.
Gratificacions de serveis extraordinaris i
hores extres del mes d'abril que es
pagaran a la nòmina de maig 2018.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 i
la factura número 01041 corresponent a
les obres contingudes en Projecte
executiu de la primera fase de les obres
de reurbanització del carrer Padró
Aprovació de la certificació dels treballs
núm. 1 i la factura número 00000187
corresponent als treballs de reforma,
ampliació i millora de l’enllumenat del
camp de futbol municipal.
Aprovació nòmina MAIG 2018

2

Per fer constar que el decret núm. 2018-0574, de 24 de maig de 2018, és nul per raó de duplicitat
i defecte de forma. El decret vàlid és el núm. 2018-0575, de la mateixa data.
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2018-0571

2018-0583
2018-0584
2018-0585

28/05/2018
14:04
28/05/2018
14:07
28/05/2018
15:52

564/2018

Permís obra menor

614/2018

Llicència obra menor

1374/2017

Convocatòria de la comissió organitzativa
per l'Any pintor Alfred Figueras 2018 pel
proper 31 de maig a les 16:00

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:
23 d’abril, 7 i 21 de maig de 2018 (ordinàries) (exp. 572/2018, 477/2018 i
693/2018)

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

4. Informació de les regidories

MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten conjuntament tots els grups municipals per a la
creació d’una comissió per a l’estudi i la protecció del patrimoni botànic
de Sant Fruitós de Bages (exp. 848/2018)
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

Sant Fruitós de Bages, a 6 de juny de 2018
Atès que el patrimoni botànic té una important presència en el nostre municipi, i
contribueix al desenvolupament de les funcions ecològiques, ambientals i socials.
D’entre les funcions ecològiques i ambientals que desenvolupen cal destacar-ne
les que són constituents d’hàbitats per a la fauna, estructuren el paisatge, integren
el patrimoni natural del municipi i contribueixen, especialment dins la població, a
la reducció de la contaminació atmosfèrica i el soroll i a la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans.
D’entre les funcions socials cal destacar-ne que són conjunts identificadors del
paisatge del municipi, desenvolupen un important paper en l’educació i la
sensibilització ambiental a causa de la seva proximitat a reconeixement pels
ciutadans i proporcionen espais per al lleure i el descans de reconegut valor
naturalístic i estètic. Molts d’ells són també posseïdors de valors culturals i històrics
remarcables i contribueixen a reforçar la identitat municipal.
Atès que cal actuar amb l’objectiu de poder establir les mesures necessàries per
l’adequada preservació, consolidació, millora i gestió dels arbres i arbredes singulars
que conformen el patrimoni natural de Sant Fruitós de Bages per evitar-ne la degradació
i desaparició.

Atès que la creació del Catàleg i Pla especial permetria per exemple que el fet que un
exemplar d’arbre o arbreda estigui inclòs en el Catàleg suposaria la prohibició de la seva
tala, o estudiar permetre o no la modificació del sòl que pugui comportar la mort d’arbres
arbredes. A banda, es permet fer una gestió forestal en el cas del boscos.
Atès que el document també permetria establir els criteris d’actuació en cas de mort per
causa natural d’arbres emblemàtics o preveure les actuacions en cas que calgui
replantar aquells arbres o arbredes representatius situats en espais públics que calgui
modificar.
Per tot això, tots els grups municipals a Sant Fruitós de Bages demanen l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. La creació d’una Comissió per a l’estudi i la protecció del patrimoni botànic de
Sant Fruitós de Bages.
La comissió serà constituïda per representants dels diferents grups municipals, tècnics
de l’àrea i representants de la ciutadania.
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Atès que cal incorporar al planejament, tant al vigent com al POUM que s’està elaborant,
els valors ecològics ambientals, paisatgístics i socials que representen els arbres i
arbredes davant les pressions urbanístiques i tensions que suposen el creixement del
poble i les infraestructures que l’envolten.

La comissió tindrà com a propòsit inicial, estudiar, si escau, l’execució dels següents
punts:
•

•
•

•

•
•

Recopilar els treballs o publicacions ja existents sobre el patrimoni botànic de
Sant Fruitós, i elaborar-ne un primer inventari o document refós, com pot ser la
Guia d’espais d’interès natural del Bages elaborada per la institució Catalana
d’Història Natural (ICHN) i la Guia d’Arbres de Sant Fruitós de Bages de Florenci
Vallès i Sala.
Elaborar un Catàleg que reculli els Conjunts botànics d’interès municipal (CBIM)
i els Elements Botànics d ’Interès Municipal (EBIM),
Elaborar el Pla Especial Urbanístic de protecció dels arbres i arbredes del
municipi, amb l’objectiu d’establir totes aquelles determinacions i mesures
necessàries per l’adequada preservació, consolidació, foment, millora i gestió
dels arbres i arbredes que configuren el patrimoni natural de Sant Fruitós de
Bages.
Estudiar com el planejament derivat pot incorporar preceptivament en els
instruments de planejament especial en sòl urbà i no urbanitzable, i recollir de
forma expressa els límits i la situació dels diferents arbres i arbredes objecte del
Pla Especial, i justificar el compliment de la regulació general i especifica que
aquest indiqui.
Estudiar o preveure l’adopció d’acords de custòdia amb propietaris de finques
privades que continguin conjunts botànics d’interès municipal.
Elaborar la proposta per a la Regulació d’infraccions i sancions amb l’objectiu
que serveixin per a la redacció d’una futura Ordenança Municipal.

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

6. Moció que presenten els grups municipals GFP, CIU i ERC-AM per a la
declaració institucional a favor dels llaços grocs als espais (exp.
810/2018)
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Segon. Si s’escau, i a decisió de la comissió, dotar els pressupostos de 2019 d’una
partida pressupostària al respecte.

Els llaços són símbols de solidaritat passiva que poden tenir molts colors vinculats a la
causa, opinió o reivindicació amb la qual s’empatitza.
Actualment, els llaços grocs s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen les
persones, i ara sobretot els catalans, per mostrar el seu rebuig contra la vulneració de
drets civils fonamentals i per denunciar l’empresonament injust de persones que
defensen uns ideals que són totalment legítims.
En el cas català el llaç groc no és una reivindicació de la independència, sinó que és
una reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per les
seves idees polítiques. Alhora, també els utilitzen persones que no són independentistes
que estan a favor dels drets de les persones injustament tractades o que s’han
escandalitzat per aquestes situacions.
En aquest sentit, hi ha hagut moltes persones i entitats que han sentit la necessitat de
mostrar la seva opinió i el seu neguit personal per la situació que s’està vivint al país, a
Catalunya, per moltes de les persones injustament tractades per l’Estat espanyol,
col·locant llaços grocs en els espais públics i en espais privats.
Malgrat això, a d’altres persones els hi molesta la visió de llaços grocs i els treuen o, fins
i tot, s’organitzen en grups per treure’ls i ho tracten com si fos brutícia o quelcom
repulsiu, obviant, vulnerant i atacant els sentiments i el dret de llibertat d’opinió i
expressió de les persones, afectades emocionalment, que els han posat.

Arrencar llaços grocs no és discrepar de l’independentisme, és aplaudir la violència
institucional -perquè un empresonament és un acte de violència institucional- contra
aquestes persones. Qui arrenca llaços grocs està dient que vol a la presó als afectat,
fins i tot abans que els jutgin. Per ells, ja estan jutjats i condemnats.
Tampoc podem deixar de banda que aquest grups que es dediquen a treure llaços grocs
pel país, que es desplacen canviant de municipi, i a municipis aliens a ells mateixos, que
es tapen les cares perquè ningú els identifiqui, estan farcits de radicals d’extrema dreta,
feixistes i franquistes, que busquen la provocació i l’enfrontament amb les persones de
bona fe que se senten violentats en els seus sentiments quan es treuen els llaços grocs,
i que, a Sant Fruitós de Bages, som una gran majoria.
És per aquest motiu que hem de mostrar desacord en aquestes actuacions de retirada
dels llaços grocs, considerant-los com a acte de vandalisme i, com administració pública,
hem d’actuar i condemnar les accions d’aquests grups violents i provocadors les seves
actuacions al nostre municipi, com a mostra de rebuig a la impunitat amb que actuen
aquests grupuscles feixistes.
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En un Estat de Dret ha de prevaldre la llibertat d’expressió, podent exposar públicament
els símbols que representen idees, pensaments i fins i tot emocions i que no van en
contra de ningú, sinó a favor de la llibertat de pensament. Hauria de prevaldre també el
respecte a aquesta llibertat d’expressió, mostrant tolerància per part d’aquelles persones
que pensen de diferent manera i sense malmetre ni arrencar els símbols aliens.

Per tot això, els Grups Municipals GfP, CIU i ERC-AM a Sant Fruitós de Bages proposen
al ple d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Davant d’aquesta situació totalment extraordinària manifestem el suport a la
iniciativa social i ciutadana de la col·locació de llaços grocs en llocs públics i privats, i de
qualsevol altre símbol que és consideri oportú per tal de reivindicar la llibertat dels presos
polítics: activistes socials i càrrecs electes, per considerar-la totalment injusta i
injustificada. Creiem fermament en l’exercici dels drets fonamentals de llibertat d’opinió
i de llibertat d’expressió, tant en l’espai públic com el privat.
Segon.- Donat que pensem que hauria de prevaldre com a llibertat d’expressió mostrar
els símbols d’opinió propis que no arrencar els símbols aliens, condemnem que es retirin
qualsevol símbol de llibertat d’expressió de la via pública i de llocs privats per part de
persones alienes a qui els ha posat.
No obstant, el Ple decidirà
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: A favor : 11 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC )
En contra : 2 ( 2 PSC )
Abstencions : CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
No hi ha assumptes en aquesta secció

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
7. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre intervenció
administrativa prèvia en matèria urbanística (exp. 156/2015)
Primer. Per acord del Ple de la Corporació, de 11.2.15 es va iniciar expedient
administratiu per procedir a la tramitació de l’Ordenança municipal sobre simplificació
administrativa en matèria d’intervenció urbanística i d’activitats.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

En aquesta mateixa data es va crear la comissió d’estudi amb tots els seus membres
integrants, la qual es va modificar per acord de ple de 9.7.15, amb motiu del canvi de
corporació municipal.
Segon. En data 24 de maig de 2018, va tenir lloc sessió de la Comissió d’estudi, a
resultes de la qual l’ordenança es va passar a denominar com a “Ordenança municipal
sobre intervenció administrativa prèvia en matèria urbanística”.
Tercer. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL); 178 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58 a
66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de
juny (ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.
Quart. Atès que la competència per a la aprovació d’ordenances correspon al Ple
municipal, d’acord amb allò establert als articles 22.2. d) i 49 la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Cinquè. Atès l’informe d’assessorament jurídic preceptiu emès pel secretari en
compliment de l’art. 3.3.d.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de maig, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.

S’ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment, l’Ordenança municipal sobre intervenció administrativa
prèvia en matèria urbanística, que s’adjunta com a annex.
Segon. Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de l’Ordenança durant 30
dies, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler
d’anuncis i seu electrònica municipal, per tal que s’hi puguin formular, per part de les
persones interessades, reclamacions, proposar suggeriments i formular al·legacions
que considerin oportunes. El termini d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer. Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període d’informació
pública, no en sorgeixen al·legacions.
Quart.- Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als
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Sisè. Atès que per l’aprovació d’aquesta Ordenança és necessari l’acord de la majoria
simple per aplicació del art 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL).

apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de modificació
a:
-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el període d’un mes
Taulell d’Edictes municipal, durant el període d’un mes
Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Així mateix, s’haurà de publicar una ressenya de la publicació de l’esmentada
modificació d’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Declarar que:
•
•

Aquest és un acte de 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.

Sisè. En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, declarar que:

•

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant
de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

ANNEX. TEXT DE L’ORDENANÇA
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA EN
MATÈRIA URBANÍSTICA
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és la regulació dels tipus de llicències i comunicacions
urbanístiques.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació d'aquesta Ordenança és el terme municipal de Sant Fruitós de
Bages.
2. Aquesta ordenança s’aplica íntegrament a les obres subjectes a llicències o
comunicacions, els articles 13 a 17 s’apliquen també a les obres públiques que es
realitzin al terme municipal de Sant Fruitós de Bages no subjectes a llicències o
comunicació.
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•

Article 3. Disposicions comunes
1. Els règims d’intervenció són:
a) Llicències tipus A
b) Llicències tipus B
c) Comunicacions tipus C
d) Comunicacions tipus D
2. La llicència farà esment exprés dels actes o activitats l'exercici dels quals faculta i
les condicions, modes o terminis als quals se subjecta, si escau.

4. Totes les sol·licituds de llicència i comunicacions regulades en aquesta ordenança
caldrà que siguin formulades en el model d’instància normalitzat que en cada cas es
trobi establert, al qual s’acompanyarà:
a. Tota la documentació que vingui determinada per les normes sectorials.
b. L’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut i l’assumpció del coordinador de
seguretat i salut, quan sigui requerit per la norma sectorial corresponent.
Quan es tracti de comunicacions tipus D, es podrà substituir per una
declaració responsable de compliment del RD 1627/1997.
c. A totes les actuacions en què es generin residus, s’aportarà el certificat
acreditatiu de la gestió de residus previst a la normativa sectorial d’aplicació.
Quan es tracti de comunicacions tipus D, es podrà substituir per una
declaració responsable de fer servir un gestor autoritzat o una deixalleria
autoritzada.
d. La documentació específica indicada per a cada tipus d’intervenció en els
quadre de l’Annex 01 i 02.
5. Prèviament o simultàniament a la presentació de la sol·licitud, s’haurà d’haver
formulat la corresponent presentació de l’autoliquidació de les taxes.
6. Les actuacions en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat tindran, en cada
cas, el contingut previst a la legislació urbanística i sectorial que resulti d’aplicació,
a més de les específiques per a cada actuació previstes en aquesta ordenança.
Article 4. Projecte tècnic
1. El projecte tècnic ha d’identificar la parcel.la o parcel·les afectades i contenir, com a
mínim, la documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les
característiques tècniques de les actuacions, amb el grau de detall suficient per
permetre comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic
urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, els requisits que
aquesta legislació estableixi.
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3. En el règims de comunicació l’ajuntament podrà dictar una resolució que doni
conformitat a la comunicació formulada o li privi dels seus efectes per no ajustar-se
a la legalitat. En el primer cas, aquesta resolució podrà imposar condicions tècniques
que garanteixin el compliment de la legalitat amb l’actuació comunicada.

2. En tot cas, el projecte i la llicència que l’autoritza han de fer constar el nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent de l’edifici. Si no ho fan, s’entén que tot l’edifici constitueix un únic
element susceptible d’aprofitament privatiu independent.
3. Quan, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, el projecte autoritzat
tingui la consideració de bàsic, s’ha de desenvolupar mitjançant el projecte
d’execució corresponent que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb
aquesta legislació sectorial. Amb caràcter previ a l’execució de les obres, s’ha
d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució esmentat i un informe
subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al projecte
autoritzat.
4. El projecte tècnic ha d’anar subscrit per tècnic o tècnica competent. Quan sigui
necessari d’acord amb la legislació aplicable, la documentació ha d’anar autenticada
amb el visat del col·legi professional competent en la matèria.
Article 5. Contingut de la documentació descriptiva i gràfica de les obres

a) Descriure i justificar les obres que pretén executar.
b) Identificar amb precisió la parcel.la o parcel·les afectades per les obres,
preferentment, indicant la ubicació sobre un plànol oficial: topogràfic, cadastral o
del planejament urbanístic.
c) Representar gràficament les obres que per les seves característiques ho
requereixin.
d) Presentar un pressupost desglossat indicant l’amidament (m2, m3, ml, ut, etc...)
2. El grau de detall dels aspectes a què fa referència l’apartat 1 ha de ser suficient per
apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres, amb la finalitat
de comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic
urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que
s’hi estableixen.
Article 6. Règim de llicències tipus A
1. El règim de llicències tipus A és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de
l’actuació és, en tot cas, una llicència i requereix preceptivament un projecte
facultatiu com a part de la documentació pel seu atorgament, circumstància aquesta
que determina el termini per resoldre i notificar.
2. Es subjecten a llicència tipus A les situacions que se citen a continuació i les seves
sol·licituds tindran, en cada cas, el contingut mínim que s’expressa:
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1. La persona sol·licitant d’una llicència urbanística o que presenti una comunicació
prèvia que faci referència a obres o actuacions que no requereixen projecte tècnic,
dins de l’escrit de sol·licitud o mitjançant l’aportació de documents annexos, ha de:

AA) Moviments de terra superiors a 1,5 metres d’altura respecte el terreny natural en
algun punt, o superiors a 1.500 m3 de volum de terres o les esplanacions dels
terrenys superiors a 1.000 m2 de superfície:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de
les voreres que hi confronten, si fos el cas.

AB) Construcció d’edificis de nova planta o d’ampliació dels edificis existents que,
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un
projecte tècnic:
1
2
3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
Fotografies dels edificis ja existents objecte d’intervenció o del solar objecte de
l’edificació, segons el cas, i de les mitgeres i voreres que hi confronten.

AC) Obres de reforma, modificació, rehabilitació en els edificis existents que, d’acord
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un
projecte tècnic:
Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
Fotografies dels edificis ja existents objecte d’intervenció o del solar objecte de
l’edificació, segons el cas, i de les mitgeres i voreres que hi confronten.

AD) Demolició total o parcial d’edificis i construccions i instal·lacions existents que
afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús
urbanístic; el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles
d’aprofitament privatiu independent o afecten façanes, mitgeres, cobertes o a la
distribució interior:
1
2
3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
Fotografies dels edificis i construccions existents objecte d’enderroc.

AE) Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’actuació.
Projecte tècnic
Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i el paisatge i de les mesures de
correcció proposades, així com del programa de restauració, si escau.

AF)
Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals
superiors a un metre d’alçària, de superfície superior a 1.000 m2:
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1
2
3
4

1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de
correcció proposades.

AG) Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals:
1
2

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic

AH) Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals
o permanents:
1
2
3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de
les voreres que hi confronten, si fos el cas.

1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de
les voreres que hi confronten, si fos el cas.

AJ) Obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que requereixen projecte
tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació o que comporten una
alteració substancial del projecte autoritzat:
1
2
3

Projecte tècnic refós de l’actuació
Indicació expressa de les parts escrites i gràfiques dels projecte autoritzat que
queden substituïdes, pel nou projecte tècnic.
Informe de la direcció facultativa sobre les característiques de les obres en relació
els aspectes següents:
- Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat.
- Justificació de la seva execució.
- Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.

AK) Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització:
1
2

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
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AI) Instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua,
de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o
dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes
públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre
telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi
estableix:

3

Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de
les voreres que hi confronten, si fos el cas.

AL) Obres d’intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial
cultural, arqueològica o urbanística:
1
2
3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Fotografies del bé objecte de protecció, amb especial detall de les parts on s’intervé.
Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de
les voreres que hi confronten, si fos el cas.

AM) Construcció de piscines i el seu arranjament:
1
2
3
4

Projecte tècnic
Fulls d’assumpció de direcció d’obres.
Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les
voreres que hi confronten, si fos el cas.
Memòria urbanística justificativa

AN) Instal·lació de bastides amb una alçada superior als 2 metres de alçada.
1
2

Projecte tècnic
Fulls d’assumpció de direcció d’obres.

1
2
3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic
Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
Fotografies de l’edificació, especialment de les façanes i els interiors.

AP) Instal·lació de grues-torre de les obres, cal aportar:
1

2

3

4

Projecte tècnic redactat per professional competent amb indicació de:
a) La superfície que ocuparà la base de la grua.
b) L'exacta ubicació prevista en relació a la pròpia obra al servei de la qual s'instal·la
i respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via pública.
c) La seva alçada màxima.
d) La posició del contrapès i de les àrees de recorregut de l'escombrat de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.
e) L’alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona de l'escombrat.
Certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que acrediti que la grua
desmuntada ha passat favorablement la corresponent inspecció i es troba en
condicions de ser muntada a l’emplaçament de la sol·licitud de llicència.
Full d’assumpció del control del correcte funcionament i la seguretat de la grua
mentre aquesta romangui a l'obra: durant el muntatge, el funcionament i el
desmuntatge de la grua.
Pòlissa d’assegurança amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el
Pàgina 25 de 67
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4KL7T3J6CXHMH7DW7CFSW5KFK | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 67

AO) Canvi dels edificis a un ús residencial:

funcionament de la grua i la seva permanència a l'obra. La pòlissa ha d’identificar la
grua amb la marca, model i número RAE.
AQ) Obertura de cales i rases que requereixin projecte tècnic:
1
2
3
4

Projecte tècnic
Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Dades de contacte permanent de la persona responsable de la obra.
Programa de control de qualitat si s’escau.

Article 7. Règim de llicències tipus B
1. El règim de llicències tipus B és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de
l’actuació és, en tot cas, una llicència i no requereix preceptivament un projecte
facultatiu com a part de la documentació pel seu atorgament, sinó que en virtut
d’aquesta ordenança, s’exigeix només una documentació descriptiva i gràfica de
l’actuació. Per tant, en aquest règim de llicències el termini per resoldre o notificar
serà el dels procediments de llicència en els quals no es requereix projecte facultatiu.
2. Es subjecten a llicència tipus B les situacions que se citen a continuació i les seves
sol·licituds tindran, en cada cas, el contingut mínim que s’expressa:
BA) Moviments de terra inferiors a 1,5 metres d’altura respecte el terreny natural en
qualsevol punt, i inferiors a 1.500 m3 de volum de terres i esplanacions dels terrenys
inferiors a 1.000 m2 de superfície:
Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.
Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de
les voreres que hi confronten, si fos el cas.

BB) Demolició parcial d’edificis i construccions existents que no afecten els
fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic;
ni el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent, ni afecten façanes, mitgeres, cobertes ni a la distribució interior:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.
Fotografies dels elements existents objecte d’enderroc.

BC) Acumulació de residus i/o el dipòsit de materials que alterin les característiques
del paisatge:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’actuació.
Documentació descriptiva i gràfica de l’actuació
Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de
correcció proposades.

BD) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals
superiors a un metre d’alçària, de superfície inferior a 1.000 m2:
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1
2
3

1
2

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.

BE) Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’actuació.
Documentació descriptiva i gràfica de l’actuació
Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de
correcció proposades.

BF) Parcel·lacions urbanístiques o declaració de la seva innecessarietat i divisió de
terrenys:
1

2
3
4
5
6

Memòria justificativa, subscrita per un tècnic competent, que ha de comprendre la
finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació
al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i
finques.
Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o
l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva
referència registral i cadastral.
Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base
cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats
a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar
els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva
qualitat d’indivisible, si s’escau.

1
2
3

4

5
6
7

Plànols de planta, alçat i secció indicant les parts de l’edificació per a les que se
sol·licita la primera utilització i ocupació.
Fotografies de l’edifici i del seu entorn.
Certificació del facultatiu director que acrediti:
- La data de finiment de les obres.
- Que l’obra ha estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència
urbanística atorgada.
- Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i
ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
- Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereix
mútuament de manera greu.
Certificat administratiu de compliment de la normativa ICT, expedit per la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, llevat que s’hagi
obtingut per interoperabilitat administrativa.
Justificant d’alta/modificació cadastral, per a la base de l’impost de bens
immobles.
Si s’escau, recepció de les obres d’urbanització.
Certificat acreditatiu de la gestió de residus emès per la persona gestora de
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BG) Primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions:

residus.
BH) Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa
que comporti increment d’habitatges o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior:
1

2

3
4

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les
determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables,
validada per tècnic competent.
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments
o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva
superfície i ús urbanístic.
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la
finca o edificació.
Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

BI) Obertura de cales i rases que requereixin projecte tècnic:
1
2
3

Assumpció de direcció d’ obres.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.
Dades de contacte permanent de la persona responsable de la obra.

1. Les obres i usos provisionals es subjectaran al règim de llicències tipus A o B, en
funció de si per la naturalesa de l’actuació requereixen o no de projecte facultatiu.
Aquesta necessitat vindrà determinada per la seva assimilació a les actuacions
contemplades als articles 4 i 5.
2. A banda de la documentació específica segons la naturalesa de l’actuació, a les
sol·licituds d’usos i provisionals, s’acompanyaran els documents següents:
a) Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres
així com de les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat
original, amb indicació dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i
de reposició.
b) Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de
la seva referència registral i cadastral.
c) Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels
serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de
connexió corresponents.
d) Escrits dels titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els
usos i les obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a:
i.
L’acceptació expressa:
- de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin.
Pàgina 28 de 67
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4KL7T3J6CXHMH7DW7CFSW5KFK | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 67

Article 8. Obres i usos provisionals

- de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests
conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament
o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
- del caràcter precari de les obres amb els seus efectes, com a condició de
la llicència al Registre de la Propietat.
ii.
El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat
dels usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin
qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els
transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos
i les obres provisionals que s’autoritzin.
e) Altra documentació específica segons les característiques i la naturalesa de les
obres o de les actuacions a realitzar, d’acord amb l’article precedent.
Article 9. Règim de comunicació tipus C
1. El règim de comunicació tipus C és aquell en el qual el títol administratiu legitimador
de l’actuació és, en tot cas, una comunicació i es requereix de la documentació
específica que per cada tipus d’actuació s’indicarà.
2. En raó al tipus d’actuació, la documentació específica serà la següent:

1
2
3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic.
Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
Fotografies del solar objecte de l’edificació, especialment de les mitgeres i de
les voreres que hi confronten, si s’escau.

CB) Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que comporten una alteració
substancial, (quan afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la
superfície construïda; l’ús urbanístic; o el nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent):
1
2
3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Projecte tècnic.
Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
Fotografies de l’edificació, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi
confronten, si s’escau.

CC) Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que no comporten una alteració
substancial, però comporten canvis en les façanes, les mitgeres, en la coberta o en la
distribució interior:
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CA) Edificacions de nova construcció, instal·lacions de nova planta o ampliacions de
les existents que comporten fonamentació, elements estructurals o cobertes d’obra
que requereixen projecte tècnic segons l’article 33.2 del Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística:

1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.
Fotografies actuals de l'espai urbà, de la façana de l’edifici i de la part de
l’edificació on es preveuen les modificacions.

CD) Instal·lació de rètols comercials que identifiquen els establiments i altres obres
o instal·lacions que afecten la imatge exterior de l’edificació:
1
2

3
4

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
La descripció detallada dels tipus d'instal·lació, materials a utilitzar, colors,
cromatismes, característiques físiques i dimensionals. La descripció també ha
de detallar aquells aspectes concrets que permetin avaluar el compliment de la
normativa ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
La representació gràfica mitjançant plànols o croquis, detallats i a escala, de
l’estat actual i del reformat.
Memòria justificativa de l’adequació, acompanyada de fotografies actuals de
l'espai urbà, de l’edifici i de la part de l’edificació on es preveu la instal·lació, i
fotomuntatge que permeti apreciar la seva adequació estètica i paisatgística.

1

2

3

Plànols a escala, 1/50 o 1/100, signats per tècnic competent, que indiquin el usos
actuals i plànols amb el nous usos de l’edificació o de les instal·lacions, detallats
per dependències, amb indicació de la seva superfície útil i construïda.
Memòria justificativa de l’adequació del nou ús a les determinacions del
planejament urbanístic i legislació sectorial d’aplicació, signada per un tècnic
competent.
Fotografies de l’edificació de les façanes i els interiors.

CF) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors
a un metre d’alçària, de superfície superior a 1.000 m2:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.
Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de
correcció proposades.

CG) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors
a un metre d’alçària, de superfície inferior a 1.000 m2:
1
2

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.

CH) Construcció o instal·lació de murs i tanques:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.
Plànols a escala, 1/50 o 1/100, signats per tècnic competent, que indiquin el punts
de replantejament i la geometria de l’alineació, d’acord amb la fixada pel
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CE) Canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial, sense
necessitat de realització d’obres:

planejament urbanístic, si fos el cas.
CI) Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública:
1
2
3

Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra.
Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 3.
Estudi de l’impacte sobre el paisatge i de les mesures de correcció proposades.
En cas que es trobin il·luminats caldrà que l’estudi de l’impacte contempli aquells
aspectes concrets que permetin avaluar el compliment de la normativa
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

CJ) Obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixen projecte
tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació i que no comporten
una alteració substancial del projecte autoritzat:

2
3

Documentació tècnica, escrita i gràfica, que esmeni i substitueixi la del projecte
autoritzat.
Indicació expressa de les parts escrites i gràfiques dels projecte autoritzat que
queden substituïdes.
Informe de la direcció facultativa sobre les característiques de les obres en relació
els aspectes següents:
- Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat.
- Justificació de la seva execució.
- Caràcter no substancial de l’alteració.
- Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.

CK) Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim
de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior:
1

2

3
4

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les
determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables,
validada per tècnic competent.
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments
o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva
superfície i ús urbanístic.
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la
finca o edificació.
Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

CL) Primera utilització i ocupació total dels edificis:
1

Certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han
de constar els fets següents:
- Data de finiment de les obres.
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1

2
3

4
5
6
7

- Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte autoritzat i,
si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística
atorgada.
- Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús
autoritzat.
Fotografies de l’edifici i del seu entorn.
Certificat administratiu de compliment de la normativa ICT, expedit per la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, llevat que s’hagi
obtingut per interoperabilitat administrativa.
Justificant d’alta/modificació cadastral, per a la base de l’impost de bens
immobles.
Justificant liquidació definitiva ICIO.
Si s’escau, recepció de les obres d’urbanització.
Certificat acreditatiu de la gestió de residus emès per la persona gestora de
residus.

Article 10. Règim de comunicació tipus D
1. El règim de comunicació tipus D consisteix en la subjecció a una comunicació prèvia
de caràcter simplificat, en raó a l’escassa entitat de l’actuació, i que pot realitzar-se
sempre mitjançant una tramitació assistida en la qual, voluntàriament, el comunicant
complimenta la seva comunicació amb l’assistència d’un funcionari, el qual valida, al
mateix temps, la correcció tècnica de l’activitat comunicada, sense que això suposi
cap declaració sobre la legalitat de l’actuació que materialment acabi realitzant-se.
2. Es subjecten a aquest règim les actuacions següents:

DB) Realitzar treballs d’anivellament que no alterin en algun punt, en més de d’un metre,
les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendència per a l’amidament de l’altura
reguladora del edifici.
DC) Substitució de fusteria exterior, sense alteració de les dimensions del forats.
DD) Substitució de fusteria interior, sense alteració de les dimensions del forats.
DE) Substitució de sanitaris, mobles fixes de cuina, banys, safareig que no comportin
canvi de distribució.
DF) Paviments i enrajolats què no comportin afectació estructural del edifici.
DG) Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes inclinades/planes no transitables
o dels seus elements que no comportin afectació estructural del edifici.
DH) Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes planes transitables (terrasses)
o dels seus elements que no comportin afectació estructural del edifici.
DI) Aplacat, arrebossat o enguixat de façana.
DJ) Pintat de façana.
DK) Reparar façanes, balcons i/o baranes sense afectacions estructurals i sense
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DA) Tancament de solars amb elements reixats.

modificar la composició exterior.
DL) Arrebossat, enguixat i/o pintat de parets i/o sostres interiors.
DM) Col·locar comptadors d’instal·lacions en façanes d’ edificis no inclosos al catàleg
de protecció.
DN) Obres de mer ornament, conservació, manteniment, reparacions puntuals i no
estructurals que es realitzin en habitatges i que no modifiquin envans ni parets de
càrrega.
DO) Edificis, construccions o instal·lacions de nova planta o ampliacions de les
existents, que no requereixin projecte tècnic, sense fonamentació, ni elements
estructurals, ni cobertes d'obra.
DP) Obres de reforma, modificació, rehabilitació en els edificis existents, que no
requereixin projecte tècnic, que no comporten una alteració substancial, sense canvis
en façanes, mitgeres, coberta o distribució interior (no inclòs en els altres tipus de
comunicacions tipus D).
3. La documentació específica que s’haurà de presentar, integrant de la comunicació,
és la següent:

Article 11. Obligacions derivades de la titularitat
1. La llicència d'obres obliga la persona que en sigui titular, sense perjudici dels altres
deures assenyalats en aquesta Ordenança, o en les Ordenances Fiscals, a complir
les condicions específiques que s'expressin en la resolució que atorgui la llicència, i
, en general, les següents:
a) Col·locar i mantenir en bones condicions durant el termini d'execució de les obres,
en lloc perfectament llegible des de la via pública, la placa informativa homologada
per l'Ajuntament, que es lliurarà a la persona titular de la llicència quan s’escaigui,
amb la còpia del projecte tècnic .
b) Disposar, en la pròpia obra, d'un exemplar del projecte aprovat, del plànol
d'alineacions i rasants, si s'escau, i del document acreditatiu de la llicència municipal.
Aquesta documentació s'ha de mostrar a requeriment del personal tècnic municipal
encarregat de la inspecció de les obres.
c) Comunicar a l'Ajuntament, si així ho estableix expressament la llicència, l'inici i
l'acabament obres, així com la finalització de les diferents fases d'execució amb la
finalitat de poder comprovar durant l’execució l’adequació de l’obra als paràmetres
urbanístics bàsics. En les obres d’edificació les fases són les següents :
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a) Descripció de l’obra i croquis.
b) Pressupost desglossat indicant l’amidament (m2, m3, ml, ut)
c) Fulls d’assumpció de direcció tècnica de l’obra (excepte DB, DC, DD, DE, DF,
DH, DJ, DL, DM i DN)
d) Còpia del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil (excepte
DD, DE, DF, DL i DN).

- Replanteig
- Finalització de l'estructura corresponent al sostre de la planta baixa en obres de
edificació, o de la primera que es faci, en obres d'ampliació.
- Cobertura d'aigües.
Les esmentades comunicacions es formularan, si s'escau, en els impresos
oficials a l'efecte, signades pel/per la tècnic/a director/a de l'obra, i es presentaran
a l' Ajuntament almenys amb cinc dies d'antelació a la data prevista per a
l'acabament de cada fase.
e)
Col·locar a la façana , el número identificador de la finca, en l’alineació de vial,
i permetre a les façanes de l'edifici la instal·lació de plaques i altres elements d'utilitat
pública que determini l'Ajuntament, sense que la instal·lació generi cap dret a
indemnització.
La reposició d’aquests elements a la finalització de les obres realitzades pel
ciutadans serà a càrrec del titular de la llicència o comunicació. Aquesta reposició
s’entendrà en tot cas com una condició de la llicència o comunicació i haurà de ser
acomplerta per què tingui efecte la llicència o comunicació de primera ocupació.

Article 12. Terminis
1. Els terminis per a l'inici i la finalització de l'execució de les obres, instal·lacions o
actuacions urbanístiques es faran constar en el propi document de formalització de
la llicència, i en defecte d'assenyalament exprés i sense perjudici de l’apartat segon
d’aquest article, s'estableixen amb caràcter subsidiari els següents:

Moviment terres
Enderroc
Edificació
Altres obres
Obres Via pública

Inici

Acabament

1 mes
1 mes
1 any
6 mesos
1 mes

6 mesos
6 mesos
3 anys
1 any
6 mesos

S’entendrà per altres obres les obres i actuacions classificades tipus CA, CB, CC, AN,
CD, AP, AM, AF, BD, CF, CG, BE, AI, CH, CI, AQ, BI, CJ i totes les classificades com a
comunicacions tipus D.
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2. Per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades en l'apartat anterior
relacionades amb el domini públic, l'Ajuntament pot establir la necessitat de dipositar
fiança, l'import de la qual concretarà l'informe dels Serveis Tècnics Municipals,
atenent als possibles danys sobre el domini públic. En cas que s'estableixi, la fiança
tindrà sempre el caràcter de condició suspensiva dels efectes de la llicència.
3. Per a garantir la reparació de danys a tercers el titular de la llicència o constructor
ha de tenir la corresponent pòlissa d'assegurança, que implícitament l'Ajuntament
considerarà constituïda, sota responsabilitat de la persona titular de la llicència en
cas que no fos així. La sol·licitud de llicència o comunicació urbanística comporta la
declaració responsable de que disposa d’aquesta pòlissa.

2. Les llicències de parcel·lació urbanística o de constitució o modificació d’un règim
de propietat horitzontal, s’han d’inscriure al registre de la propietat en un termini de
6 mesos des de l’atorgament, aportant justificant en un termini màxim de 10 dies des
de que es practica la inscripció. En altre cas la llicència caducarà i perdrà els seus
efectes.
3. Les llicències d’instal·lació de grues, bastides o aparells elevadors i les obres
complementàries a l'edificació s'entendran atorgades amb el mateix termini de
vigència que correspongui a la de la llicència d'obres al servei de la qual es plantegi.
4. La llicència farà constar també el període màxim de paralització de les obres. En
defecte d'aquesta previsió expressa, s'estableix amb caràcter general que les obres
no podran estar aturades, llevat de causa de força major o similar, per temps superior
a sis mesos.

Article 13. Seguretat i construcció
1. Les construccions han de reunir, amb subjecció a les disposicions generals, les
condicions de solidesa i seguretat que l'estàtica requereixi, sota la responsabilitat
de la direcció facultativa de l'obra. L'Ajuntament podrà comprovar en tot moment
les indicades condicions i ordenar les mesures que consideri convenients per a la
seva efectivitat.

3. Quan les obres d’edificació, d'enderroc o moviment de terres, limitin amb espais
públics s’hauran de protegir en totes les parts confrontants amb una tanca de
protecció.
4. Els materials es prepararan, dipositaran i netejaran sempre dins de l'obra i del
espai delimitat per la tanca de protecció, i en cas que això no fos possible, els
serveis tècnics municipals designaran el punt o espai adequat.
5. Durant l'execució s'hauran d'acomplir, a més de les que expressament indiqui la
llicència, les prescripcions següents:
a) protegir adequadament els paviments de la vorera i calçada, per evitar el
trencament de conduccions de serveis soterrats, especialment si l'obra comporta
el pas de camions.
b) complir les normes establertes sobre horari de càrrega i descàrrega, neteja,
obertura i reblert de rases, retirada de runes i materials de la via pública i altres
disposicions de policia de la via pública.

Article 14. Tanques de protecció
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2. Mentre duri l'execució de les obres d’edificació , les persones titulars de les
llicències són responsables de conservar les construccions en perfecte estat , a fi
que no puguin causar dany a persones o béns.

1. Les tanques de protecció de les obres seran opaques de dos metres (2 m)
d'alçada, com a mínim, i de materials adients per garantir la seguretat i l'ornat
públic. La tanca no serà obligatòria quan estigui construït el tancament i els treballs
que s'executin no incideixin en la seguretat i lliure trànsit de la via pública.
2. L'espai màxim que amb la tanca de precaució es podrà ocupar estarà en proporció
amb l'amplada de la vorera o carrer, però mai podrà avançar-se més de tres
metres comptats des de la línia de façana, ni ultrapassar els dos terços de la
vorera, ni deixar un espai lliure de vorera inferior a 90 cm. mesurat en qualsevol
punt.
3. En el supòsit de fer-se necessària l’ocupació de la calçada per facilitar el pas lliure
de vorera de 90 cm., es disposarà d’una rampa, adequadament tancada i
senyalitzada, per salvar el desnivell de la vorera en els dos extrems del pas que
afecti la calçada.
4. En funció de les característiques de cada cas, la senyalització es farà d’acord amb
les determinacions establertes per les obres a la via pública.
5. La instal·lació de les tanques s'entén sempre amb caràcter provisional mentre duri
l'obra. Així, si transcorre un mes sense començar les obres o s'aturen per un
període de 3 mesos, s’haurà de suprimir la tanca en la part que ocupi l’espai públic
i tancar amb condicions de seguretat el recinte d’obra sense ocupar l’espai públic.
Article 15 Bastides

2. Les bastides seran com a mínim de 75 cm. d'ample i els taulons i maromes que
s'utilitzin per a la seva formació tindran la resistència corresponent al servei que
hagin de prestar. La part exterior de les bastides s'haurà de cobrir en direcció
vertical (barana) fins a l'alçada d'un metre, de manera que s'eviti qualsevol perill
per a les persones treballadores de l’obra, i també amb lones o xarxes de protecció
per evitar la caiguda dels materials, sense perjudici d'acomplir, a més, la
reglamentació sobre seguretat en el treball.
3. Quant a la seva afectació a l’espai públic, s’estarà a les determinacions sobre
espais de pas i senyalitzacions establerts per les tanques de protecció i
conseqüentment d’obres a la via pública.
4. Les bastides en la part contigua on hagin de circular vianants, hauran de garantir
la correcta circulació dels vianants i contenir les proteccions adequades per
protegir-los de qualsevol lesió.
5. En les bastides pont, o que permetin el pas inferior de vehicles (sempre igual o
superior a 90 cm. d’amplada), s’hauran de disposar a una altura mínima de tres
metres respecte la vorera, les mesures de protecció suficients per evitar la caiguda
de materials.
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1. Les bastides, colzeres, i d'altres elements auxiliars de la construcció es muntaran,
instal·laran i desfaran amb subjecció a les instruccions de la direcció facultativa de
l'obra, i acomplint les prescripcions dels apartats següents.

Article 16. Grues
1. La base de la grua, a una distància entre 1 i 2 metres, es protegirà sempre amb
una tanca opaca de dos metres (2 m) d'alçada, com a mínim, i de materials adients
per garantir la seguretat i l'ornament públic, llevat que la seva ubicació coincideixi
en l’àmbit delimitat per la tanca de protecció de les obres.
2. Quant a la seva afectació a l’espai públic, s’estarà a les determinacions sobre
espais de pas i senyalitzacions establerta per les tanques de protecció i bastides,
i conseqüentment d’obres a la via pública.
3. En els supòsits que la disposició de la grua permeti el pas per la vorera (sempre
igual o superior a 90 cm.), entre la base i la línia de façana, s’hauran de disposar
a una altura de tres metres respecte de la vorera, les mesures de protecció
suficients per evitar la caiguda de materials.
4. Les parts de la grua contigües on hagin de circular vianants, hauran de garantir la
correcta circulació dels vianants i contenir les proteccions adequades per protegirlos de qualsevol lesió.
Article 17. Seguretat a les obres a la via pública.
1. Qualsevol obra a realitzar en la via pública, incloses les reparacions de voreres o
de capes de trànsit, haurà de disposar de les mesures sobre protecció i
senyalització que s’estableixen en els apartats següents.
2. A aquest efecte es distingeixen les obres que afecten exclusivament la vorera, les
que afecten la vorera i part de la calçada, i les que afecten exclusivament la
calçada.
a) S’instal·laran en tot cas tanques que limitin completament (frontalment i
lateralment) la zona en obra inclosos els materials acumulats, no utilitzable pel
trànsit.
b) Les tanques hauran de ser pintades preferentment de color groc i en cap cas
tindran una altura inferior a 1 m, i una longitud inferior a 80 cm.
c) Els elements de subjecció i recolzament de les tanques hauran de garantir una
estabilitat suficient dels seus elements i els verticals evitaran el pas de persones
entre els elements de subjecció.
d) La separació mínima entre la tanca i el marge de la calçada o límit de la vorera,
serà de 90 cm. De no ser possible aquest fet, degut a l’amplada de la vorera,
s’ocuparà part de la calçada disposant d’una rampa per salvar el desnivell de la
vorera en els dos extrems de la ocupació.
e) En aquells supòsits que s’afectin passos habituals de vianants o vehicles,
haurà de mantenir-se aquest pas o habilitar-se’n un provisionalment, mitjançant
planxes metàl·liques i protegir-lo amb tanques.
4. Per les obres amb afectació de vorera i part de la calçada, a més de les
disposicions de l’apartat anterior, la zona de calçada afectada s’haurà de protegir
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3. Per les obres amb afectació exclusivament a la vorera:

igualment amb tanques que limitin completament (frontal i lateralment) la zona de
pas, i la zona d’obra, inclosos els materials acumulats, no utilitzable pel trànsit, i
s’hauran de senyalitzar de la forma següent:
a) En tots els casos, amb el senyal de “perill obres” (TP-18).
b) En funció de les circumstàncies de la circulació de la via, amb senyals de
limitació de velocitat, segons els paràmetres que indiquin els serveis tècnics
municipals en cada cas.
c) Quan sigui imprescindible estrènyer el pas de vehicles o tallar el pas de la
circulació, amb rètols, indicadors, balises i senyals de camí alternatiu i/o
desviació.
5. A les obres amb afectació exclusivament de la calçada, s’hauran de disposar, en
tots els casos, les mesures de protecció i senyalització indicades el els articles
anteriors.
6. Els senyals hauran de ser reflectants blancs i vermells, per tal de ser visibles a la
nit, i es col·locaran llums vermells cada 15 m. en tanques de llargària igual o
superior a aquesta distància. En qualsevol cas la senyalització s’haurà d’adequar
el que estableix la Instrucció de carreteres 8.3 (Ordre de 31 d’agost de 1987),
sobre senyals d’obres.

Article 18. Renúncies i noves designacions de tècnics/ques
1. Qualsevol tècnic/a, que formi part de la direcció facultativa, la intervenció del/de la
qual resulti necessària per l’obra de què es tracti, que deixés de prestar els seus
serveis en l'esmentada obra o instal·lació, ha de posar-ho en coneixement de
l'Ajuntament en un termini màxim de 72 hores, mitjançant escrit degudament visat,
si escau, pel col·legi oficial corresponent, en el que s'expressi la causa de la
renúncia.
2. La persona titular de la llicència d’obres, en el cas indicat en l'article anterior, no
les podrà continuar fins haver nomenat un/a tècnic/a director/a i haver-ho notificat
a l'Ajuntament en la forma disposada per a l'inici.

Article 19. Modificacions de projecte
1. Si durant el transcurs d'una obra fos necessari o convenient d'introduir alguna
variació en el projecte base de la llicència, es distingirà si les modificacions són
substancials o si es tracta de modificacions de detall derivades de necessitats
estructurals o de les condicions del terreny o fonamentació, sense que la seva
Pàgina 38 de 67
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4KL7T3J6CXHMH7DW7CFSW5KFK | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 67

7. De no indicar-se expressament en la documentació presentada a tràmit de
llicència, les mesures de protecció i senyalització s’establiran com a condició
expressa en la llicència d’obres i/o en l’autorització d’ocupació de la via pública ,
d’acord amb els criteris tècnics municipals indicatius més adients, en compliment
d’aquesta ordenança, i en funció de la entitat de les obres i de les circumstàncies
de la via on s’emplacin.

introducció desvirtuï les característiques principals de la llicència concedida o en
modifiqui l'ús o destinació projectats.
2. En cas que es tracti de modificacions substancials, s'haurà de sol·licitar nova
llicència de la mateixa manera i amb els mateixos requisits que si es tractés de
nou expedient. No obstant això, no caldrà aportar els documents que no hagin de
ser modificats.
3. Si es tracta de variacions de detall, es podran continuar els treballs sota la
responsabilitat de la persona titular de la llicència, sempre que s'hagi presentat a
l'Ajuntament la sol·licitud de modificació amb la documentació gràfica i escrita
precisa per poder apreciar la naturalesa i importància de les variacions, la seva
justificació i la seva adequació a la normativa urbanística.
4. Qualsevol modificació, ja sigui substancial o de detall, realitzada sense haver
obtingut el vistiplau o la corresponent llicència municipal, es considerarà acte
d'edificació o ús del sòl efectuat sense llicència o sense ajustar-s'hi, segons
s'escaigui.

1

2

Sense que la seva interpretació pugui contradir allò que resulta del articulat de
l’ordenança, els documents exigits per a cada actuació urbanística subjecte a
llicència o comunicació, seran els que figuren als annexes 01 i 02 d’aquesta
ordenança.
Aspectes a tenir en compte a l'hora d'enviar documents telemàticament. Per a la
tramitació telemàtica dels expedients, és imprescindible saber generar PDFs de la
documentació tècnica dels projectes correctament:
a) Els arxius PDF han de dur sempre els seus marcadors, correctament vinculats a
les pàgines que correspongui.
b) No s’han de barrejar diferents documents en un únic arxiu PDF: documents com
un Estudi de Seguretat i Salut (EBSS o ESS), un Assumeix de direcció, un Estudi
Geotècnic, o un Projecte Parcial redactat per un altre no han d’anar mai dins del
mateix arxiu PDF del projecte.
c) Cada document es conformarà en un únic PDF (sempre amb els seus
marcadors). No fragmenteu la documentació si no és imprescindible. Si l’arxiu
PDF té una mida superior a la que admet trametre el servidor, s’ha de dividir i
enviar‐ho en parts lògiques (memòria, documentació gràfica, annexes, ESS...).

Aspectes a tenir en compte a l’hora presentar documents presencialment. En cas de
requerir-se projectes tècnic i/o documentació descriptiva i gràfica, plànols
descriptius, memòria urbanística justificativa, estudi d’impacte i mesures correctores,
es presentaran per duplicat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor de
l’Ordenança.
1. En els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es
regeixen per la normativa aplicable en el moment en que es van iniciar, sens perjudici
que la persona interessada pot, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva
3
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

sol·licitud i optar per l’aplicació de la nova normativa municipal, en aquest cas no es
meritaran les taxes del procediment que s’ha desistit.
2.

Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança,
però que en aquesta resten subjectes al règim de comunicació, es resolen mitjançant
la notificació a la persona interessada que l’obra queda sotmesa al règim de
comunicació segons determina aquesta

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Derogació normativa
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queden derogades totes aquelles
normes municipals d’igual o inferior rang que s’oposin a allò establert a la mateixa.
DISPOSICIO FINAL. Entrada en vigor i vigència
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Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2018, sempre que hagi
estat publicada íntegrament al BOP de Barcelona i hagin transcorregut 15 dies des
de la seva comunicació a les administracions General de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya. En cas que en aquesta data no s’hagin produït les circumstàncies a que
es condiciona la vigència, entrarà en vigor una vegada aquestes circumstàncies
s’hagin produït.
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Ll i cènci a

Llicència tipus B

Comuni ca ci ó

Comunicació tipus C

Comuni ca ci ó

x

x

x

x

x

Comunicació tipus D

x

x

Comuni ca ci ó ti pus D (veure a nnex 02)

Comuni ca ci ó ti pus D (veure a nnex 02)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Do cumentació específica sego ns les característiques i la naturalesa de les o bres o actuacio ns a realitzar

** COM P ORTEN A LTERA CIÓ SUB STA NCIA L: A RTICLE 33.2 D64/2014 *** SUB JECTES A LLICÈNCIA EN SÒL NO URB A NITZA B LE I SÒL URB A NITZA B LE NO DELIM ITA T: A RT. 187.2.C TRLUC

x

Ll i cènci a

Obres no ajustades que requereixen pro jecte tècnic * o que co mpo rten alteració substancial **
al pro jecte
previament auto ritzat que no requereixin pro jecte tècnic * ni co mpo rten alteració substancial **

* REQUEREIXEN P ROJECTE TÈCNIC: A RTICLE 33.1D64/2014

x

BI
AJ

Ll i cènci a

Obertura de cales i rases que no requereixin pro jecte tècnic * **

x

Ll i cènci a

Comuni ca ci ó

Obertura de cales i rases que requereixin pro jecte tècnic * **

Comuni ca ci ó

Ll i cènci a

Infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejamnt, de telefo nia i similars

Co l·lo cació de cartells i tanques de pro paganda

Ll i cènci a

Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacio ns similars

Co nstrucció o instal·lació de murs i tanques

Ll i cènci a

Obres puntuals d'urbanització

AQ

x

BH

Comuni ca ci ó

Ll i cènci a

Operacio ns jurídiques que incrementen habitatges, establiments o i altres, sense mno dificar règim de pro pietat
ho ritzo ntal

Co nstitució o mo dificació de un règim de pro pietat ho ritzo ntal

x

x

Ll i cènci a

x

x

BE
AG

Ll i cènci a

Obertura, pavimentació i mo dificació de camins rurals

CI

x

Comuni ca ci ó

inferio rs a 1.000 m2

CH

x

CF
CG

Comuni ca ci ó

superio rs a 1.000 m2

Tala de masses arbò ries o de vegetació arbustiva

amb murs primetrals
inferio rs a 1metre
d'alçària

x

x

BD

Ll i cènci a

inferio rs a 1.000 m2

x

x

AF

Ll i cènci a

superio rs a 1.000 m2

amb murs primetrals
superio rs a 1metre
d'alçària

Hivernacles o
similars

AI

x

AM

Ll i cènci a

Co nstrucció de piscines i el seu arranjament

AH

x

BC

Ll i cènci a

x

x

AE

Ll i cènci a

AK

x

CE

Comuni ca ci ó

x

x

AO

Ll i cènci a

A cumulació de residus o dipò sit de materials que alterin les carácterístiques del paisatge

a ús no residencial ***

a ús residencial

CK

x

BG

Ll i cènci a

x

CL

parcial

x

BB

Ll i cènci a
Comuni ca ci ó

to tal ***

x

x

AP

Ll i cènci a

AD

x

CD

Comuni ca ci ó

Ll i cènci a

x

x

x

x

x

AN

CC

CB

AC

CA

Ll i cènci a

Comuni ca ci ó

Comuni ca ci ó

Comuni ca ci ó

Extracció d'àrids i explo tació de pedreres

Canvi d'ús dels
edificis i
instal·lacio ns

P rimera utilització i
o cupació dels
edificis

Demo lició to tal o
parcial d'edificis

que co mpo rten alteració substancial ** o afecten façanes, mitgeres, co berta o distribució
interio r
parcial, que no co mpo rten alteració substancial ** i no afecten façanes, mitgeres, co berta
o distribució interio r

Instal·lació de grues-to rre

Rèto ls identificatius i altres instal·lacio ns que afecten la imatge exterio r de l'edifici

amb canvis en façanes, mitgeres, co berta o
distribució interio r
sense canvis en façanes, mitgeres, co berta
o distribució interio r

que co mpo rten una alteració substancial **

que no co mpo rten
una alteració
substancial **

Ll i cènci a

Comuni ca ci ó

sense fo namentació , ni elements estructurals, ni co bertes
d'o bra

Ll i cènci a

x

x

BF
AB

x

BA

Ll i cènci a

Ll i cènci a

amb fo namentació , elements estructurals o co bertes
d'o bra **

que requereixin pro jecte tècnic*

que no requereixin pro jecte
tècnic * ***

que requereixin pro jecte tècnic *

Instal·lació de bastides amb una alçada superio r a 2 metres

Obres de refo rma,
mo dificació ,
rehabilitació en els
edificis existents

Edificis,
co nstruccio ns o
instal·lacio ns de
no va planta o
ampliacio ns de les
existents

P arcel·lacio ns urbanístiques

x

x
AA

Ll i cènci a

Comuni ca ci ó

M o viments de terra i superio rs a 1,5 metres d'altura o a 1.500 m3 de vo lum o 1.000 m2 de superfície
les esplanacio ns dels
terrenys
inferio rs a 1,5 metres d'altura o a 1.500 m3 de vo lum o 1.000 m2 de superfície

emparats en P A E o P EU i que no requereixin pro jecte tècnic **

Ll i cènci a

x

x
Do cumentació específica sego ns les característiques i la naturalesa de les o bres o actuacio ns a realitzar

x

Ll i cènci a

x

x

x

x

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Do cumentació específica sego ns les característiques i la naturalesa de les o bres o actuacio ns a realitzar

x

DOC. BÀSICA

x

x

que requereixin pro jecte tècnic *

AL

no emparats en pro jecte d'actuació específica (P A E) o pla especial urbanístic (P EU)

Ll i cènci a

Uso s i o bres pro visio nals

A ctes en sò l no
urbanitzable i
urbanitzable no
delimitat

Ll i cènci a

Intervenció de bens o àmbits amb pro tecció patrimo nial cultural, arqueo lò gica o urbanística

Ti pus d'obres o a ctua ci ons

TRAMITACIÓ

ANNEX 01 - QUADRE RESUM INDICATIU DELS TRÀMITS I DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I LES COMUNICACIONS PRÈVIES
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x

x

x

x

x

x

x

x

Do cumentació i
info rmes dels
o rganismes que
exigeix la no rmativa
secto rial que resulti
d'aplicació

Legislació secto rial
en matèria
d'urbanisme

Legislació pro tecció
del patrimo ni cultiural

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

x
x

DD
DE

Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó

Substitució de sanitaris, mo bles fixes de cuina, banys, safareig què no co mpo rtin canvi de distribució

x
x
x
x
x
x

DH
DI
DJ
DK
DL
DM

Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó
Comuni ca ci ó

Reparació , neteja i impermeabilització de co bertes planes transitables (terrasses) o dels seus elements que no
co mpo rtin afectació estructural del edifici

A placat, arrebo ssat o enguixat de façana

P intat de façana

Reparar façanes, balco ns i/o baranes sense afectacio ns estructurals i sense mo dificar la co mpo sició exterio r

A rrebo ssat, enguixat i/o pintat de parets i/o so stres interio rs

Co l·lo car co mptado rs d’ instal·lacio ns en façanes d’ edificis no inclo so s al catàleg de pro tecció

Obres de mer o rnament, co nservació ,manteniment, reparacio ns puntuals i no estructurals que es realitzin en
habitatges i que no mo difiquin envans ni parets de càrrega

Edificis, co nstruccio ns o instal·lacio ns de no va planta o ampliacio ns de les existents, que no requereixin pro jecte
tècnic, sense fo namentació , ni elements estructurals, ni co bertes d'o bra

Obres de refo rma, mo dificació , rehabilitació en els edificis existents, que no requereixin pro jecte tècnic, que no
co mpo rten una alteració substancial, sense canvis en façanes, mitgeres, co berta o distribució interio r (no inclò s
en els altres tipus de co munitacio ns tipus D)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DOC. BÀSICA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2) Les o bres o actuacio ns què requereixin la instal·lació d'una bastida superio r als 2 metres d'alçada, estan subjectes a llicència urbanística tipus A O (veure annex 01)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

(1) En el casc A ntic, caldrà justificar que les característiques cro màtiques i de textura dels materials exterio rs d'acabat de les façanes quedan to talment integrables en l'ambient o n s'emplacen.

DP

DO

DN

x

Comuni ca ci ó

Reparació , neteja i impermeabilització de co bertes inclinades/planes no transitables o dels seus elements que
no co mpo rtin afectació estructural del edifici

DG

Comuni ca ci ó

P aviments i enrajo lats què no co mpo rtin afectació estructural del edifici

x

x

DC

Comuni ca ci ó

Substitució de fusteria interio r, sense alteració de les dimensio ns del fo rats

DF

x

DB

Comuni ca ci ó

Substitució de fusteria exterio r, sense alteració de les dimensio ns del fo rats

x

Realitzar treballs d’ anivellament què no alterin en algun punt, en més de d’ un metre, les co tes naturals del terreny,
ni tinguin transcendència per a l’ amidament de l’ altura regulado ra del edifici.

DA

Comuni ca ci ó

Tancament de so lars amb elements reixats

Ti pus d'obres o a ctua ci ons

TRAMITACIÓ

ANNEX 02 - QUADRE RESUM INDICATIU DELS TRÀMITS I DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES TIPUS D
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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 : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 3 ( 3 CIU )

8. Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGO a l’àmbit del
Portal Nord (exp. 642/2015)

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

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : 5 ( 3 CIU, 2 ERC )
Abstencions : -

Primer. Atès que en data 25 de gener de 2011 es va subscriure el Conveni entre
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, pel qual es
determinava la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. com a mitjà propi i servei
tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Aquesta formalització es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011.
Segon. Atès que en la clàusula sisena del conveni s’estableix un termini de vigència del
mateix de 5 anys, essent prorrogable per períodes d’igual duració mitjançant
comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del termini inicial o de les
successives pròrrogues.
Tercer. Vist que en data 12 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages va aprovar la primera pròrroga per un termini de 6 mesos (finalitzant la mateixa
en data 12 de juny de 2017); en data 11 de maig de 2017 fou aprovada una segona
pròrroga, amb les mateixes condicions; i en data 9 de novembre de 2017 es va aprovar
una tercera pròrroga del mateix.
Quart. Vist l’informe de secretaria número 40/2016 i de l’interventor 182/2016.
Cinquè. Vist l’informe emès per la interventora municipal, obrant en l’expedient.
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9. Quarta pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de
Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis
públics d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat
Aigües de Manresa, S.A., de capital íntegrament públic del primer
d’aquests ajuntaments, en qualitat de mitjà propi i servei tècnic del
segon (exp. 1674/2015)

Sisè. Atès que és previst que en breu es formalitzi una relació jurídica diferent de l’actual
entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i l’Ajuntament de Manresa per la prestació d’aquest
servei.
Ateses les competències que la normativa atorga al Ple de la Corporació.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar la quarta pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de
Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis públics
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat Aigües de Manresa, S.A.,
de capital íntegrament públic del primer d’aquests ajuntaments, i en qualitat de mitjà
propi i servei tècnic del segon; signat el 25 de gener de 2011 (publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011), i prorrogat per 6 mesos per
acord del Ple municipal de data 9 de novembre de 2017. La prorroga que s’aprova amb
aquest acord tindrà efectes des de la finalització de la tercera pròrroga (12 de juny de
2018) i mentre no es determini una altre nova forma de prestació del servei, la fixació de
la qual es realitzarà per mitjà d’un procediment que s’incoarà properament.
Segon. Notificar aquest acord a les Aigües de Manresa, SA, a l’Ajuntament de Manresa,
a la Regidoria de Serveis Públics i als Serveis Tècnics municipals.

-

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 a
dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 3 ( 3 CIU )
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Tercer. Declarar que:

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
10. Aprovació del conveni de delegació de competències a favor de la
mancomunitat intermunicipal del cardener per a la prestació del servei
d’implantació d’un cens genètic caní (exp. 1471/2017)
Primer. Es voluntat de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, fer un pas més i identificar
tot l’inventari de gossos del municipi amb una empremta genètica, que és única i
intransferible per cadascun dels animals per solucionar, d’aquesta manera, ambdues
problemàtiques amb una mateixa acció, per tant, implantar un cens amb genotip d’ADN
de l’animal que permeti identificar, de forma fidedigna, tant als animals com als seus
excrements i en conseqüència als seu propietaris.
Segon. Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2017-1390 de data 23 de novembre de 2017,
es va aprovar la sol·licitud a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener respecte al
detall del servei i el cost per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant fruitós de Bages al
servei de creació i control del cens genètic caní del citat ens supramunicipal.
ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni que s’incorpora al present acord (annex) per
regular la delegació de competències a favor de la mancomunitat intermunicipal del
Cardener per a la prestació del servei d’implantació d’un cens genètic caní.

Tercer. Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i a
l’àrea d’intervenció i Tresoreria.
Quart. Publicar el conveni, un cop formalitzat, a la web municipal i al portal de
transparència.
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris.

Annex: Conveni de delegació de competències a favor de la mancomunitat
intermunicipal del Cardener per a la prestació del servei d’implantació d’un cens
genètic caní.
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DEL CARDENER PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’IMPLANTACIÓ D’UN CENS GENÈTIC CANÍ.

Sant Joan de Vilatorrada, ____ de ____________ de 2018

REUNITS
D’una part, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, representada pel President,
Sr. Albert Miralda i Sellarès, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Roser Pons i Llobet.

ACTUEN
El primer, en nom i representació de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener,
d’acord amb les atribucions previstes a l’article 4 dels Estatuts de la Mancomunitat, i en
virtut de l’acord adoptat per la Junta d’aquesta Mancomunitat en sessió del dia 18 de
desembre de 2017.
El segon en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a l’empara
del que disposa l’article 53.1 lletra a) del Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i degudament
facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut a l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió del dia XX de XX de 2018.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal per la qual actuen i la
capacitat jurídica i d’obrar necessària per l’atorgament d’aquest conveni de delegació de
competències en els termes previstos als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 108.3 i concordants de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i, en la seva virtut,
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I, de l’altra, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, representat per l’Alcalde, Sr. Joan
Carles Batanés i Subirana, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Josep González i
Ballesteros.
Intervé la senyora Roser Pons i Llobet secretària de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener, en la seva qualitat de fedatària pública, segons preveu l’article 3.2 f) del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

MANIFESTEN
I.

Per acord de 25 de març de 2004 es va declarar constituïda la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener, integrada pels ajuntaments de Santpedor, Súria i Sant
Joan de Vilatorrada.

II. Per acord de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener de data 21
de setembre de 2006, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Callús a la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
III. Per acord de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener de data 9 de
juliol de 2009, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellnou de Bages a la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
IV. Per acord de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener de data 3
d’abril de 2013, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de de Sant Salvador de
Guardiola a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
V. De conformitat amb l’article 11 dels seus estatuts, constitueixen les finalitats de la
Mancomunitat:

a) Recollida, gestió i tractament de residus.
b) Agents de desenvolupament local, ambiental o laboral.
c) Grua i dipòsit de vehicles.
d) Recollida d'animals abandonats i tractament de plagues.
e) Neteja viària.
f) Jardineria de parcs i zones verdes, conservació i senyalització de
camins i vies rurals.
g) Manteniment i neteja d'instal·lacions, equipaments i espais públics.
h) Promoció de recursos turístics.
i) Consultoria i assistència especialitzada en matèries objecte de la
Mancomunitat, sense perjudici de les atribucions d'informe i assessoria
que correspon als funcionaris d’habilitació nacional.
Així mateix, en l’apartat 2 del mateix article dels estatuts, es preveu el següent:
/... 2. Pel que fa a l'esfera d’actuació pròpia i compartida, la
Mancomunitat podrà subscriure convenis, contractes i acords, així com
formar consorcis amb l'Estat, la Generalitat, la Província, els Municipis i
altres entitats de dret públic o privat, per la realització de les funcions
específiques de la Mancomunitat.../
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/...1. La Mancomunitat té per objecte conjuminar esforços i possibilitats
econòmiques dels esmentats Municipis, per a la creació i sosteniment dels
següents serveis:

III. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per resolució d’Alcaldia núm. 2017-1390, ha
manifestat el seu interès a la Mancomunitat en participar del servei de creació i control
del cens genètic caní i ha sol·licitat el detall del servei i cost per fer-ho efectiu.
IV. La Mancomunitat té en funcionament des de fa un temps aquest servei que presta
regularment a alguns dels seus municipis mancomunats. Per aquesta raó, basada en
qüestions d’eficàcia, economia administrativa i especialització resulta procedent fer ús
de la prestació del servei indicat a través de la figura de la delegació de competències
a altres administracions.
V. La Mancomunitat, per acord de la Junta de data ... ha aprovat l’acceptació de
delegació de competències efectuada pel municipi de Sant Fruitós de Bages i el seu
conveni regulador.

Per tal de formalitzar la delegació de competències indicada, les entitats atorgants
convenen, de mutu acord, els següents:

PACTES
Primer. Delegació de competències. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages delega a
la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener la prestació del servei d’implantació d’un
cens genètic caní al municipi de Sant Fruitós de Bages i la posterior identificació de
femtes.

1. Són obligacions de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, les següents:
a) En relació amb la identificació de la cabanya de gossos:
•
•
•
•
•
•
•

Anàlisi i transport de les mostres de sang i/o hisop bucal per a l’extracció
de l’ADN de cada individu i constitució del cens genètic caní.
Subministrament del material necessari per a la realització de les
extraccions sanguínies (tot excepte les agulles).
Subministrament del material necessari per a la realització dels hisops
bucals.
Acreditació dels professionals veterinaris
Entrega d’una xapa identificativa per cada animal censat genèticament.
Accés íntegre a la plataforma de gestió pels animals censats de Sant
Fruitós de Bages.
Liquidació dels serveis prestats

b) En relació amb la identificació d’incívics:
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Segon. Actuacions objecte del conveni. Obligacions de les parts.

•
•
•
•

Anàlisi i transport de les mostres de femta per a l’extracció de l’ADN i
identificació de l’animal i propietari al qui pertany.
Subministrament del material necessari per a la recol·lecció i anàlisis de
les mostres de femta.
Accés íntegre a la plataforma de gestió per les mostres recollides de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Liquidació dels serveis prestats.

2. Són obligacions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages les següents:
a) En relació amb la identificació de la cabanya de gossos:
•
•
•
•

Redacció o modificació de l’ordenança municipal per a la inclusió de
l’obligatorietat del cens genètic caní.
Contractació del veterinari per a l’extracció de les mostres de sang i/o
saliva als animals participants en el cens genètic caní.
Emplena de les fitxes de la plataforma relatives als animals censats.
Pagament de les quantitats acordades com a contraprestació dels serveis
prestats per part de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

•
•
•
•
•
•

Realització de la recol·lecció de les mostres de femta, amb el
corresponent aixecament de l’acta pertinent per a la garantia de no
alteració.
Garantia de la cadena de custòdia fins a la recollida de les mostres per
part del transportista autoritzat.
Alta de les mostres realitzades a la plataforma de gestió.
Seguiment del resultat de les mostres
Inici i seguiment del procés sancionador
Pagament de les quantitats acordades com a contraprestació dels serveis
prestats per part de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

Tercer. Abast i límits de la delegació. Aquesta delegació implica exclusivament la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis i no suposa la cessió de
la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici.
Quart. Contraprestació de la delegació de competències. Les liquidacions a que
haurà de fer front l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en contraprestació del servei
realitzat s’atindran als següents conceptes:
•
•
•

Preu unitari d’analítiques d’alta de genotipat: 14,50 €, IVA a part.
Preu unitari d’analítiques de contrast: 15,20 €, IVA a part.
Despeses de gestió: 600 € anuals.
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b) En relació amb la identificació d’incívics:

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages abonarà a la Mancomunitat el serveis indiciats,
prèvia presentació de l’oportuna factura de liquidació.
Cinquè. Durada. La durada de la delegació serà des de la data de la signatura del
present conveni fins el dia 14 de febrer de 2019.
No obstant, transcorregut el termini inicial, i sempre que la Mancomunitat es vegi en
condicions de seguir prestant aquest servei, es podran aprovar fins a dues pròrrogues
anuals. Si en el termini màxim de 3 mesos anteriors a la data de finalització del conveni
o de les pròrrogues d’aquest no s’ha comunicat res al respecte, s’entendrà prorrogat
tàcitament, essent la durada màxima del conveni, amb pròrrogues incloses, de quatre
anys. ***
Sisè. Persones de contacte. La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener posarà a
disposició de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages una persona de contacte
responsable del desenvolupament del suport tècnic.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà a disposició de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener una figura tècnica i una política per a les qüestions
relacionades amb el present conveni així com la comunicació i resolució de possibles
incidències que es detectin.

-

Per mutu acord de les parts.

-

Per rescissió unilateral voluntària.

Per finalització del termini.
Causes de força major.
Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni.
Per incompliment manifest d’una de les parts signants, la qual cosa comportarà
l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat.
Per qualsevol de les causes establertes a la llei.

Vuitè. Jurisdicció competent. La naturalesa administrativa del present conveni fa que
siguin competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que
puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I en prova de conformitat , ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un
sol efecte, en el lloc i data abans esmentats
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Setè. Causes d’extinció. Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:

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.
ASSUMPTE SOBREVINGUT
S1 Modificació de pressupost núm. 13/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari
i suplement de crèdit (exp. 851/2018)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :

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

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 5 ( 3 CIU, 2 ERC )
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2018, existeix despesa que s’ha de realitzar i que
o bé no esta prevista en el pressupost o bé el crèdit consignat no es suficient.
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent,
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de
la regidoria de Serveis Econòmics.
Les modificacions pressupostàries mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
tindran efectes sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica
en l’informe d’intervenció.
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Sentit de l’acord:

Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics.
Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 13/2018 en la modalitat
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.

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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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.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :

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

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 5 ( 3 CIU, 2 ERC )
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Sentit de l’acord:

PRECS I PREGUNTES
11. 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.
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.

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.
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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:

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, fentnos partícips de la seva aplicació.

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.

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

12. Prec del grup municipal ERC-AM sobre la reposició de banderes
estelades en espais públics (exp. 859/2018)
PREC QUE PRESENTA EL GM ERC-AM AL PLE DEL DIA 14 DE JUNY DE 2018
Primer: En ple de 9 de setembre de 2015, va ser aprovada una moció presentada pel
GM ERC-AM i que va comptar amb l’adhesió i consens dels GM de GfP i CiU on
s’argumentava el següent:
Primer: Atenent que Sant Fruitós de Bages es va adherir per acord de
l’Ajuntament en Ple a l’Associació Catalana d Municipis per la Independència
Segon: Atès que l’Ajuntament de sant Fruitós de Bages en Ple va aprovar la
Moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya.
Tercer: Atesa la negativa del govern espanyol a reconèixer la sobirania política
de Catalunya.
Quart: Atès que els motius pels quals es va dissenyar l’any 1919 l’Estelada com
a senyal de lluita per una Catalunya lliure, encara són plenament vigents avui en
dia i que ha esdevingut un símbol del desig de llibertat del poble català.

PRIMER. COL·LOCAR banderes estelades en les rotondes i places que tot
seguit s’enumeren:
-Accés Oest al municipi. Confluència Carretera de Vic amb Avinguda
Jaume I.
-Accés Est al municipi. Carretera de Vic prop del carrer Montpeità.
-Plaça Alfred Figueras.
-Rotonda entre Av. Sant Joan i c/ German Duran (davant pavelló) o zona
verda davant del pavelló.
-Plaça Pau Casals.
-Rotonda de la C16 (nova rotonda).
-Plaça Salvador Espriu.
SEGON. QUEDA CONDICIONAT a :
- La disponibilitat pressupostària per fer la despesa, a l’informe tècnic sobre
seguretat de la instal·lació i a l’informe de la Policia Local sobre la seguretat en
el trànsit.
- L’estelada prevista a la Plaça Pau Casals no s’instal·larà fins que es concloguin
les Eleccions al Parlament de Catalunya.
- Es donarà prioritat a la ubicació de les estelades en els accessos al municipi.
- L’ajuntament es cuidarà de la neteja i reposició de les banderes.
TERCER. COMUNICAR el present Acord a l’Associació Catalana de Municipis
per la Independència, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium català, al
Consell Comarcal del Bages i a la Generalitat de Catalunya.
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I es van adoptar els següents acords:

Segon: Atès que aquestes estelades fa temps que no onegen perquè algú s’ha dedicat
a treure-les.
Tercer: Atès que s’ha trobat un sistema, amb la bandera espanyola de la plaça de la
vila perquè aquesta no sigui sostreta (en els casos en els que ho havia estat, havia estat
reposada ràpidament)
Quart: Atès que va ser aprovada al ple municipal per àmplia majoria la col·locació
d’aquestes estelades, junt amb la que hi havia a la façana de l’ajuntament i que fa unes
setmanes no hi és tampoc; i la decisió del ple ha de ser sobirana.
El grup municipal ERC-AM du al ple el següent prec:
Primer: Siguin reposades i de forma segura totes les estelades que, en ple i per àmplia
majoria, es va decidir onejarien al poble en els llocs determinats i amb la seguretat
necessària i la previsió de recanvis en cas que siguin sostretes.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:25 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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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

