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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del Ple 
municipal celebrat el dia 20 de setembre de 2018, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent :  
 
 
ACTA NÚM. 9/2018 ( 1213.03.009 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
20 DE SETEMBRE DE 2018 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (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 ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
 
SRA. SECRETÀRIA: 
Maria José Fernández Trigo, secretària per 
delegació, en virtut de Decret 2018-0867, de 25 
de juliol, publicat al BOPB de 06 d’agost de 
2018. 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:08 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.  
 
El Sr. Narcís Lupón s’ha incorporat a la 
sessió en el Punt 3 de l’ordre del dia. 
 
La Sra. Cristina Múrcia abandona la 
sessió durant el debat i votació del Punt 
13 de l’ordre del dia, reincorporant-se 
de nou durant l’apartat dels precs i 
preguntes. 
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ASSUMPTES 
EXPEDIENT PÀG 

LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple celebrada el dia 11 
de juliol de 2018 

942/2018 4 00:02:11 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

2. Donar compte dels Decrets dictats 
per l’Alcaldia i pel Regidor delegat 
de serveis econòmics des de la 
ultima sessió. 

47/2018 4 00:02:38 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 3 de juliol (ordinària), 5 de 
juliol (extraordinària i urgent; i 
universal), 16 de juliol (ordinària), 
26 de juliol (dues sessions 
extraordinàries i urgents) 

918/2018 
996/2018 

1003/2018 
1008/2018 
1074/2014 
1120/2018 

 01:03:52 

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

1209/2018 29 01:54:50 

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

1266/2018 31 01:57:15 

6. Informació de les regidories  - 32 02:00:33 

MOCIONS I PROPOSTES No consten   

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS     

7. Aprovar la modificació de 
pressupost núm. 20/2018 en la 
modalitat de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit  

1277/2018 32 02:16:14 
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8. Aprovació definitiva del Compte 
general de l’exercici 2017 

431/2018 35 02:20:28 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

9. Aprovar la modificació de la 
composició de la Comissió política 
per a l’eficiència energètica 
municipal (CEEM) 

147/2016 36 02:21:29 

10. Aprovació de nou inicialment la 
proposta d’alteració dels termes 
municipals de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages 

524/2018 37 02:25:40 

11. Aprovació de la transferència de la 
gestió de la recaptació de la taxa 
del cementiri al concessionari del 
servei públic VI-Gin-Cost 2015 
Centre de Negocis Empresarials SL 

1241/2018 37 02:33:30 

12. Aprovar la cessió gratuïta a favor de 
la Generalitat de Catalunya del 
domini d’una finca de propietat 
municipal per la construcció d’un 
nou Centre d’atenció primària. 

1514/2017 39 02:36:41 

13. Aprovar la modificació dels articles 
2 i 3 dels Estatuts que regeixen el 
Consorci urbanístic l’Agulla. 

1263/2018 55 02:48:52 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA No consten - - 

PRECS I PREGUNTES     

14. Prec del grup municipal CIU sobre 
l’emissió del  programa La Sexta 
Columna sobre Sant Fruitós de 
Bages  

1335/2018 70 02:51:17 

15. Pregunta del grup municipal CIU 
sobre l'inici d'expedient per a 
nomenar santfruitosenc il.lustre a 
Alfred Figueras 

1334/2018 72 04:07:48 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 11 de 

juliol de 2018 (exp. 942/2018)  
 
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 i pel Regidor delegat de 

serveis econòmics des de la ultima sessió (exp. 47/2018) 
 

NÚM.  
DECRET 

DATA I 
HORA 

EXPEDIENT ASSUMPTE 

2018-0725 
25/06/201
8 14:45 

367/2016 

Canvi d ordre del subjecte passiu al 
corresponent al Decret 2016-0453 
(bonificacions en l’IBI per família 
monoparental) 

2018-0726 
25/06/201
8 14:52 

740/2018 
Llicència urbanística d’obres menors per 
pintar façana i instal·lació de tanca de fusta 
en vorera 

2018-0727 
25/06/201
8 14:53 

1129/2016 
Creació de la Comissió Tècnica 
Administrativa i Catàleg de Procediments 
municipals 

2018-0728 
25/06/201
8 14:55 

858/2018 
Incoació procediment sancionador per 
infracció de l’ordenança de tinença 
d'animals 

2018-0729 
25/06/201
8 14:57 

857/2018 
Incoació procediment sancionador per 
infracció de l’ordenança de tinença 
d'animals 

2018-0730 
25/06/201
8 15:00 

494/2016 

Emissió d’informe adreçat  a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central sobre l'aprovació inicial Pla director 
urbanístic activitat minera al Bages 
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2018-0731 
25/06/201
8 15:01 

664/2018 

Convocatòria de la comissió organitzativa 
de la celebració del 15é aniversari 
d'agermanament d'Alcalá del Valle amb 
Sant Fruitós de Bages pel proper 5 de juliol 
de 2018 1 

2018-0732 
25/06/201
8 15:04 

105/2018 

Aplicació provisional de l'activitat municipal 
establerta en l'Ordenança municipal en 
relació al manteniment de parcel·les per 
prevenció d'incendis, en zona Brucardes, 
Pineda, Nucli i altres. 

2018-0733 
25/06/201
8 15:04 

298/2018 
Llicència d’obres menors per rehabilitació 
de façanes amb obertura de finestra 

2018-0734 
25/06/201
8 16:39 

1145/2017 

Modificació de la pòlissa d’assegurança de 
riscos patrimonials dels diferents tipus de 
béns mobles i immobles de l’Ajuntament 
(pòlissa número 0791170055904). 

2018-0735 
25/06/201
8 19:54 

933/2018 
Reconeixement de trienni a  una funcionària  

2018-0736 
25/06/201
8 19:59 

917/2018 
Incoació de procediment sancionador en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18025464) 

2018-0737 
25/06/201
8 20:20 

1137/2016 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte per l’execució de 
les obres contingudes en el document 
tècnic anomenat “Arranjament puntual de 
calçades de diferents carrers de Pineda.” 

2018-0738 
25/06/201
8 20:30 

939/2018 
Denegació d’una sol·licitud d'inscripció com 
a veí al Padró Municipal d'Habitants  

2018-0739 
25/06/201
8 20:38 

919/2018 
Incoació d’expedient sancionador per 
infracció de l’ordenança de tinença 
d'animals 

2018-0740 
26/06/201

8 9:09 
922/2018 

Incoació de procediment sancionador en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18026193) 

2018-0741 
26/06/201
8 12:22 

958/2017 
Finalització de nomenament interí per 
programa temporal com a enginyera tècnica  

2018-0742 
26/06/201
8 12:23 

901/2018 
Formalització del contracte de relleu per 
jubilació parcial d’una netejadora 

2018-0743 
26/06/201
8 12:24 

850/2018 
Autorització  per la celebració del 
Corretasques dins els actes de la Festa 
Major d’Estiu 2018 

                                                        

1 En aquest decret s’identifica de forma errònia un dels signataris (el vicesecretari enlloc del secretari, que 
és qui efectivament l’ha signat).  
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2018-0744 
26/06/201
8 14:21 

927/2018 

Aprovació d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
i l’Escola Paidos, per la cessió d’ús de les 
instal·lacions de l’Escola Paidos per 
celebrar la 3a. Trobada de grups de 
percussió de Sant Fruitós deBages. 

2018-0745 
27/06/201
8 12:21 

912/2018 
Concessió de llicències per ocupació 
temporal de l’espai públic (parada 
informativa) 

2018-0746 
27/06/201
8 12:22 

165/2018 
Atorgament de llicències d’ocupació del 
domini públic amb parades i atraccions 
desmuntables per la Festa Major d’Estiu.  

2018-0747 
27/06/201
8 17:34 

927/2018 

Aprovació de la modificació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i l’Escola Paidos, per la 
cessió d’ús de les instal·lacions de l’Escola 
Paidos per celebrar la 3a. Trobada de grups 
de percussió de Sant Fruitós de Bages. 

2018-0748 
27/06/201
8 17:36 

949/2018 
Incoació de procediments sancionadors en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18026792) 

2018-0749 
27/06/201
8 17:38 

1578/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte mixt per les obres per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa al 
camp de futbol municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 

2018-0750 
28/06/201
8 15:29 

918/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 3 de juliol de 
2018 

2018-0751 
29/06/201
8 13:51 

888/2018 
Aprovació del contracte especial 
d'arrendament dels baixos d’un immoble 

2018-0752 
29/06/201
8 13:52 

873/2018 
Concessió d'ajut d’urgència social 

2018-0753 
29/06/201
8 13:56 

945/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 5 de juliol de 2018 

2018-0754 
29/06/201
8 13:57 

944/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 5 de juliol de 2018 

2018-0755 
29/06/201
8 14:04 

943/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 5 de juliol de 2018 

2018-0756 
29/06/201
8 15:31 

904/2018 
Nomenament interí com a enginyera tècnica 
fins la cobertura definitiva de la plaça  

2018-0757 
29/06/201
8 15:32 

129/2017 
Acceptació de la constitució de servituds de 
pas dins l’àmbit del sector de sòl 
urbanitzable delimitat Sant Benet 
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2018-0758 
02/07/201
8 20:52 

1368/2016 
Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
contingudes en el Projecte d’urbanització de 
la Plaça de la Vila 

2018-0759 
02/07/201
8 20:53 

534/2018 
Prendre coneixement de la comunicació de 
transmissió dels efectes d’una comunicació 
prèvia d’activitat de bar. 

2018-0760 
03/07/201

8 9:54 
950/2018 

Aprovació de compensació de deutes entre 
ingrés improcedent i quota impagada de la 
llar d’infants 

2018-0761 
03/07/201
8 10:17 

892/2018 

Prendre coneixement de comunicació 
prèvia ambiental, per la instal·lació d’una 
caseta temporal de venda al detall de 
productes pirotècnics a la Ctra. C16-c pk. 
0,850 (marge dret, polígon industrial El 
Grau)  

2018-0762 
03/07/201
8 10:17 

891/2018 

Prendre coneixement de comunicació 
prèvia ambiental, per la instal·lació d’una 
caseta temporal de venda al detall de 
productes pirotècnics a la Ctra. de Vic amb 
carrer Albèniz 

2018-0763 
03/07/201
8 10:19 

1583/2016 

Aprovació de l’acta de recepció pel 
subministrament de punts de recàrrega per 
vehicles elèctrics de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 

2018-0764 
03/07/201
8 14:34 

311/2018 
Autorització i ordenació del pagament pel 
canvi de titularitat i renovació del domini 
benetgames.cat  

2018-0765 
04/07/201

8 9:14 
114/2018 

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

2018-0766 
04/07/201
8 11:25 

955/2018 

Actualització de dades de 'Associació 
Asmodaics & Goliaters Diables de Sant 
Fruitós de Bages al Registre municipal 
d’entitats i associacions de Sant Fruitós de 
Bages  

2018-0767 
04/07/201
8 11:51 

926/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura 1226 per import de 743,24 € de la 
Fundació Ampans. 

2018-0768 
04/07/201
8 11:54 

928/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura 7520180955449 per import de 
14.658,55 € de la Companyia Mapfre. 
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2018-0769 
04/07/201
8 15:24 

1165/2016 

Aprovació del padró i la fixació dels terminis 
de pagament (2n pagament) de les 
contribucions especials de la primera fase 
de les obres ordinàries de reurbanització del 
carrer Padró 

2018-0770 
04/07/201
8 22:37 

996/2018 
Convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 5 
de juliol de 2018 

2018-0771 
04/07/201
8 23:51 

958/2018 
Incoació de procediments sancionadors en 
matèria d’infraccions de trànsit (relació 
18027579) 

2018-0772 
05/07/201
8 11:27 

880/2018 
Atorgament de llicència urbanística d’obres 
per la instal·lació d'un mòdul prefabricat a 
l'escola La Flama 

2018-0773 
05/07/201
8 11:33 

637/2016 

Pròrroga llicència d’obres per instal·lació de 
grua torre per les obres de la nau industrial 
de la carretera de Berga, núm.  261, al 
sector industrial La Serreta 

2018-0774 
05/07/201
8 11:42 

81/2017 
Llicència per la legalització d’instal·lació de 
contenidors de magatzem a l’aeròdrom 
Barcelona/Bages 

2018-0775 
05/07/201
8 11:56 

785/2018 
Inscripció d’alta al registre municipal 
d'entitats i associacions de Sant Fruitós de 
Bages de l'Associació Som Riu d'Or. 

2018-0776 
05/07/201
8 11:57 

36/2014 

Incorporació de fitxa descriptiva al Decret 
núm 2018-0573, de 24.5.18, sobre la 
tramitació assistida a la Carpeta de 
Tramitacions Assistides (codi TA.14) 

2018-0777 
05/07/201
8 12:03 

925/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments de la 
factura 1589AP de la notaria Morgades i 
Moro Notaris. 

2018-0778 
05/07/201
8 12:06 

906/2018 

Incoació del procediment d’extinció del 
efectes de la declaració responsable 
d’obertura d’activitat  de merceria, ubicat al 
carrer Joan XXIII, 20 baixos 1. (exp. 
911/2016). 

2018-0779 
05/07/201
8 14:36 

431/2018 

Convocatòria de la Comissió Informativa de 
Presidència i Serveis Centrals en funcions 
de Comissió especial de Comptes per 
elaborar el dictamen sobre el compte 
general de l’exercici 2017 

2018-07802 
05/07/201
8 19:11 

1007/2018 
Compromís de participació al projecte 
LIBERTEMPO III 2018-2019 

                                                        

2 Per a fer constar que el Decret núm. 2018-0780, de 5.7.18, està correctament signat per l’alcalde i 
el vicesecretari, malgrat no s’hagi imprès la signatura electrònica del primer. S’esmena, al mateix 
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2018-0781 
06/07/201
8 13:51 

1374/2017 
Convocatòria de la comissió organitzativa 
de l'Any pintor Alfred Figueras 2018 pel 26 
de juliol de 2018 

2018-0782 
06/07/201
8 13:57 

942/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple 
municipal pel dia 11 de juliol de 2018 

2018-0783 
09/07/201
8 12:15 

243/2018 

Aprovació de la factura número 201824 pels 
honoraris referits als treballs de redacció del 
Projecte d’Urbanització i Reparcel·lació en 
l’àmbit de millora urbana de l’Hostal Pineda 
(PU HOSTAL PINEDA) 

2018-0784 
09/07/201
8 12:15 

1174/2017 
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes 
passius del servei de llar d’infants 
corresponent al mes de juliol 2018 

2018-0785 
09/07/201
8 12:16 

1102/2017 

Aprovació de la factura número 18125 pels 
honoraris referits als treballs de direcció 
d’obra per la protecció contra la caiguda de 
roques del camí de Sant Benet a Sant 
Fruitós de Bages”. 

2018-0786 
09/07/201
8 12:16 

1011/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 1011/2018 
de RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/118. 

2018-0787 
09/07/201
8 12:16 

666/2017 

Informar sobre la bonificació de la taxa per 
la prestació del servei de gestió de residus 
municipals prèviament a la resolució de 
l’ORGT 

2018-0788 
09/07/201
8 15:06 

632/2018 
Suspensió del tràmit de resolució de l’Avanç 
del Pla Parcial Pineda IV 

2018-0789 
10/07/201
8 10:55 

1017/2018 
Modificació del pressupost municipal 
número 17/2018 d’incorporació parcial de 
romanents de crèdit i canvi de finançament 

2018-0790 
10/07/201
8 23:39 

105/2018 

Aprovació aplicació definitiva de l'activitat 
municipal, en relació al manteniment de 
parcel·les a la zona de les Brucardes, Nucli 
, Pineda i altres. 

2018-0791 
10/07/201
8 23:42 

368/2018 

Aprovació de l’acta de recepció del 
subministrament i instal·lació per a la 
implantació del pla de regulació i estalvi 
energètic de l’enllumenat públic a les 
places, zones verdes municipals i 
il·luminació ornamental. 

                                                        

temps, la referència de l’expedient, que hi manca, en virtut de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant que és el 
1007/2018. 
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2018-0792 
10/07/201
8 23:43 

456/2018 
Resolució del procediment de baixa a 
instància de part en el padró municipal per 
inscripció indeguda. 

2018-0793 
11/07/201
8 12:05 

1024/2018 
Autorització d’ús d’instal·lació esportiva 
(camp futbol7) 

2018-0794 
11/07/201
8 12:05 

1000/2018 
Nomenament interí com auxiliar de 
biblioteca durant el període de vacances 
d'estiu de les titulars 

2018-0795 
12/07/201
8 11:17 

1367/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 5 i 
la factura número 01078 corresponent a les 
obres contingudes en Projecte executiu de 
la primera fase de les obres de 
reurbanització del carrer Padró 

2018-0796 
12/07/201
8 11:18 

963/2017 

Aprovació de la factura número 18-213 pels 
honoraris parcials referits als treballs per la 
redacció del “Projecte d’intervencions al 
camp de futbol municipal de Sant Fruitós de 
Bages” (70% preu del projecte). 

2018-0797 
12/07/201
8 11:19 

1103/2015 

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

2018-0798 
12/07/201
8 11:22 

971/2018 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals de 
selecció de l’Administració Local (oficial 1a 
manteniment viari, auxiliars de biblioteca i 
netejador). 

2018-0799 
12/07/201
8 14:24 

1443/2015 

Ampliació del termini d’audiència del decret 
en virtut del qual es proposa imposar una 
penalitat a l’empresa contractista del servei 
de manteniment integral de l’enllumenat 
públic i semàfors, amb garantia total, per 
incompliments contractuals 

2018-0800 
12/07/201
8 14:25 

1023/2018 
Incoació procediments sancionadors trànsit 
(relació 18029838) 

2018-0801 
12/07/201
8 18:13 

986/2018 
Nomenament d’una treballadora interina 
com administrativa adscrita a serveis 
territorials (activitats). 

2018-0802 
12/07/201
8 18:15 

1008/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 16 de juliol 
de 2018 

2018-0803 
12/07/201
8 18:17 

807/2018 Llicència d’obres menors  

2018-0804 
12/07/201
8 18:19 

822/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0805 
12/07/201
8 18:21 

814/2018 Llicència d’obres menors 
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2018-0806 
12/07/201
8 18:25 

820/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0807 
12/07/201
8 18:26 

818/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0808 
12/07/201
8 18:27 

816/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0809 
12/07/201
8 18:31 

821/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0810 
12/07/201
8 18:32 

143/2018 
Decret d’implantació de mesura respecte 
zones d'estacionament 

2018-0811 
12/07/201
8 18:58 

761/2018 Decret d’implantació de mesura contragual 

2018-0812 
12/07/201
8 18:59 

937/2018 Decret implantació de mesura guals 

2018-0813 
12/07/201
8 19:01 

341/2018 
Llicència obres ampliació habitatge 
unifamiliar 

2018-0814 
13/07/201

8 9:29 
1043/2018 

Aprovació d’incoació de procediment 
sancionador trànsit relació 18030715 

2018-08153 
13/07/201

8 9:30 
1273/2017 

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

2018-0816 
13/07/201

8 9:31 
696/2018 

Incoació procediment sancionador tinença 
animals acta 191/2018 

2018-0817 
13/07/201

8 9:33 
1001/2018 

Incoació procediment sancionador multes 
relació 18029119 

2018-0818 
13/07/201
8 10:05 

1615/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i 
la factura número 94 corresponent a les 
obres de millora dels accessos del parc de 
la Torre de Sanmartí. 

2018-0819 
13/07/201
8 10:06 

1198/2016 
Aprovació de la certificació d’obra núm. 7 i 
la factura obres contingudes en el projecte 
constructiu d’una passarel.la sobre la C-16c 

2018-0820 
13/07/201
8 10:06 

1600/2017 

Aprovació de les certificacions núm. 1 i 2 
subministrament i muntatge d’una 
instal·lació solar fotovoltaica en règim 
d’autoconsum a tres equipaments 
municipals 

2018-0821 
13/07/201
8 11:55 

1483/2017 
Decret del regidor de serveis econòmics: 
devolució de taxa per no realització del fet 
imposable 

                                                        

3 Per a fer constar que el Decret núm. 2018-0815, de 13.7.18, s’anul.la per estar referit a una factura 
errònia. Es substitueix pel decret núm.  2018-0832, de 16.7.18.  
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2018-0822 
13/07/201
8 11:55 

1226/2016 

Aprovació de la factura número F2018008 
del contracte menor pel servei de direcció 
d’obra, direcció d’execució i coordinació de 
seguretat i salut de les obres del Projecte 
constructiu d’una passarel·la sobre la C-
16c. 

2018-0823 
13/07/201
8 11:55 

29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra número 8 
i la seva factura 918.028, 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”. 

2018-0824 
13/07/201
8 11:55 

1102/2017 

Aprovació de la factura número 18155 pel 
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”. 

2018-0825 
13/07/201
8 11:55 

1375/2016 

Aprovació de la factura número 115 pels 
honoraris parcials referits als treballs per la 
redacció de projecte per l’execució de les 
obres de construcció d’un pont i adequació 
dels vorals de l’Avinguda Girona. (40% preu 
del projecte). 

2018-0826 
13/07/201
8 12:11 

815/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0827 
13/07/201
8 12:17 

1049/2018 
Comunicació substitució temporal vehicle 
assignat a llicència 1 taxi 

2018-0828 
13/07/201
8 14:36 

408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor 
de l’Alcaldia, de l’1 de juny al 9 de juliol del 
2018, i de la Tresoreria municipal del 20 
d’abril al 9 de juliol 

2018-0829 
16/07/201
8 12:35 

956/2018 
Decret d'alta al registre municipal d'entitats i 
associacions de l'Associació Lluís Espinal 
Lluita i Fe. 

2018-0830 
16/07/201
8 12:39 

129/2018 
Visualització per part del grup d’ERC-AM 
dels plànols de Pineda 

2018-0831 
16/07/201
8 12:41 

129/2018 
Accés autoritzat al cens de parcel·les per 
part del grup d’ERC-AM 

2018-0832 
16/07/201
8 13:26 

1273/2017 

Aprovació de la factura número 18146 pels 
honoraris parcials referits als treballs 
d’enginyeria pel projecte de Remodelació 
de l’ascensor de la Passarel·la de la 
Rosaleda. 

2018-0833 
17/07/201
8 14:09 

978/2018 
Destimant recurs de reposició bases 
específiques (Tècnic ocupació) 
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2018-0834 
17/07/201
8 14:15 

779/2018 
Declaració de caducitat de llicència d'obres i 
arxivament de l'expedient 

2018-0835 
17/07/201
8 14:20 

833/2018 
Llicència d’obres menors per reforma en 
banys 

2018-0836 
17/07/201
8 14:24 

501/2017 

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

2018-0837 
18/07/201

8 7:51 
1367/2016 Obertura provisional del Carrer Padró 

2018-0838 
18/07/201
8 12:47 

811/2018 Regularització nòmina Juny 2018 

2018-0839 
18/07/201
8 12:48 

927/2017 

Aprovació de certificacions i factures per a 
l’execució de les obres contingudes dins del 
document tècnic “supressió de barreres 
arquitectòniques de diferents passos de 
vianants.” 

2018-0840 
18/07/201
8 12:48 

700/2018 
Padró d’usuaris del servei de 
teleassistència, corresponent al mes de 
juliol de 2018. 

2018-0841 
19/07/201

8 9:29 
817/2018 

Llicència d’obres menors per la col·locació 
de paviment de formigó al voltant de la 
piscina 

2018-0842 
19/07/201

8 9:30 
1044/2018 

Activitats de vigilància i control sanitari de 
les piscines municipals dutes a terme pels 
tècnics de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona 

2018-0843 
20/07/201
8 10:25 

884/2015 
27a modificació del cartipàs municipal del 
mandat 2015-2019 en matèries competència 
de l'alcalde 

2018-0844 
20/07/201
8 15:13 

997/2018 
Autorització per a la celebració de la Festa 
Major de Pineda de Bages 

2018-0845 
21/07/201

8 9:48 
961/2018 

Llicència obres menors canviar teules carrer 
Josep Boixaderas 

2018-0846 
21/07/201

8 9:58 
1065/2018 

Aprovació incoació procediments 
sancionadors trànsit (relació 18031180) 

2018-0847 
21/07/201

8 9:59 
452/2015 

Nomenament de l’arquitecte tècnic Asensi 
Palacios, com DO i tècnic coordinador de ss 
per les obres de connexió Camí del Grau-
Guix, dins del Consorci Urbanístic l’Agulla, 
durant l’absència d’aquest en període de 
vacances 2018. 
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2018-08484 
21/07/201
8 10:00 

903/2018 
Adjudicar autorització per a l'exercici de la 
venda no sedentària al mercat setmanal de 
Sant Fruitós de Bages  

2018-0849 
21/07/201
8 10:01 

1080/2018 
Aprovació convocatòria i bases del procés 
selectiu per l'ampliació de la borsa de treball 
d'administratius/ves 

2018-0850 
21/07/201
8 10:03 

884/2015 
Delegacions de l'alcalde durant el mes 
d'agost de 2018 (vacances) 

2018-0851 
23/07/201

8 8:08 
868/2018 Caducitat d'una sol·licitud 

2018-0852 
23/07/201

8 8:15 
903/2018 

Autorització per ocupació via pública 1 
jornada mercat venda no sedentària dimarts 

2018-0853 
23/07/201
8 11:47 

502/2018 
Resolució sobre el canvi d'ubicació del 
col·legi electoral de Pineda de Bages de 
l'AAVV al CEIP La Flama) 

2018-0854 
23/07/201
8 16:36 

739/2017 
Arxiu d'expedient d'incoació protecció de la 
legalitat en matèria d'activitats. 

2018-0855 
23/07/201
8 17:19 

1095/2018 Renúncia voluntària com oficial 1a. 

2018-0856 
23/07/201
8 17:22 

845/2018 
Llista d'admesos/es i exclosos/es, 
composició tribunal i data prova procés 
selectiu d’oficials 1a brigada d'obres 

2018-0857 
23/07/201
8 17:27 

846/2018 
Llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data prova d’oficials 
2a brigada 

2018-0858 
23/07/201
8 17:47 

847/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data proves de netejadores 

2018-0859 
24/07/201

8 9:34 
1219/2017 

Renúncia voluntària com a funcionari interí 
d’un administratiu adscrit a Secretaria 

2018-0860 
25/07/201
8 10:35 

1524/2017 
Resolució d’al·legacions presentades per la 
restauració de la realitat física alterada. 

2018-0861 
25/07/201
8 12:36 

1098/2018 
Autorització per comissió de serveis del 
secretari municipal 

2018-0862 
25/07/201
8 12:58 

181/2017 
Llistat per el cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes de juny 

2018-0863 
25/07/201
8 13:05 

840/2018 
Sol·licitud nova pròrroga comissió de serveis 
d’un treballador 

2018-0864 
25/07/201
8 13:06 

1254/2016 
Renúncia voluntària d'una treballadora com 
a tècnica auxiliar biblioteca 

2018-0865 
25/07/201
8 13:15 

83/2018 
Superació del període prova de la Tècnica de 
Recursos Humans 

2018-0866 
25/07/201
8 13:32 

1109/2018 
Incoació de procediment sancionador trànsit 
relació 18033147 

                                                        

4 Per fer constar que el decret núm. 2018-0848, de 21 de juliol de 2018, és nul per haver seguit un 
circuit de firmes erroni. El decret que el substitueix és el núm. 2018-0852, de 23 de juliol de 2018. 
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2018-0867 
25/07/201
8 14:06 

68/2016 
Modificació delegacions del secretari i 
interventora municipals (juliol 2018) 

2018-0868 
25/07/201
8 14:28 

1074/2018 
Convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 
26 de juliol de 2018  

2018-0869 
26/07/201

8 9:00 
1120/2018 

Convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 
26 de juliol de 2018 (2a sessió) 

2018-0870 
26/07/201
8 10:16 

872/2017 

Aprovació de la certificació número 2 i 3 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”. 

2018-0871 
26/07/201
8 12:50 

1082/2018 
Incoació de procediment sancionador relació 
18032063 

2018-0872 
26/07/201
8 12:58 

998/2018 
Gratificacions serveis extraordinaris i hores 
extres del mes de juny per a la nòmina de 
juliol 2018 

2018-0873 
26/07/201
8 13:01 

844/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data proves d’educadors/es llar 
d'infants 

2018-0874 
26/07/201
8 13:04 

1114/2018 
Modificació de crèdits 19/2018 mitjançant 
generació de crèdit per ingressos 

2018-0875 
26/07/201
8 13:15 

948/2018 
Nomenament interí per programa temporal 
d’una administrativa a serveis econòmics  

2018-0876 
26/07/201
8 13:25 

1085/2018 

Aprovació de la tramesa de fallits per 
referència i remissió d’expedients col·lectius 
i individual de crèdits incobrables, presentats 
per l’Organisme de Gestió Tributària. 

2018-0877 
26/07/201
8 13:28 

194/2018 
Modificació decret 157/2018 sobre personal 
de suport a atenció ciutadana 

2018-0878 
26/07/201
8 18:56 

243/2018 

Aprovació de la factura número 201825 pels 
honoraris referits als treballs de redacció del 
Projecte d’Urbanització i Reparcel·lació en 
l’àmbit de millora urbana de l’Hostal Pineda 
(REP HOSTAL PINEDA) 

2018-0879 
26/07/201
8 18:59 

1379/2017 
Llicència d’obres en SNU per a la construcció 
d'uns boxes per a cavalls. 

2018-0880 
26/07/201
8 19:06 

149/2017 Comunicació de dades padronals  

2018-0881 
26/07/201
8 19:24 

1123/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 1123/2018 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/137 
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2018-08825 
27/07/201
8 11:58 

1066/2018 Nòmines Juliol 2018 

2018-0883 
27/07/201
8 12:18 

734/2018 
Llicència d'obres de legalització d'un altell i 
cobert en nau industrial 

2018-0884 
27/07/201
8 12:49 

1058/2018 Reconeixement de trienni a treballadora 

2018-0885 
27/07/201
8 12:55 

105/2018 
Resolució de recurs de reposició en contra 
de liquidació taxa manteniment parcel·les 

2018-0886 
27/07/201
8 12:58 

1059/2018 Reconeixement de trienni a treballador 

2018-0887 
27/07/201
8 13:02 

1126/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 1126/2018 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de relació 
O/2018/140. 

2018-0888 
30/07/201
8 14:41 

62/2018 
Llicència de parcel·lació del carrer de la Pica 
d'Estats 

2018-0889 
30/07/201
8 14:45 

1101/2018 

Danys a béns municipals (desperfectes 
causats a mobiliari urbà en accident de 
trànsit: diligències 555557/2018 (NAT 
18/2018) 

2018-0890 
30/07/201
8 14:46 

860/2018 

Aprovació d’exercici de l’opció de compra 
d’equips de  radiocomunicacions homologats 
per la Generalitat (xarxa RESCAT) amb destí 
a la Policia Local, i aprovació del contracte 
de servei de manteniment. 

2018-0891 
31/07/201
8 13:04 

566/2018 
Extinció contracte temporal per no superació 
període de prova d’un treballador 

2018-0892 
31/07/201
8 13:05 

1078/2018 
Aprovació del conveni amb Asfe 30a. Copa 
Bages 

2018-0893 
31/07/201
8 13:05 

1060/2018 Reconeixement trienni a una treballadora 

2018-0894 
31/07/201
8 13:13 

1056/2018 Reconeixement trienni a una treballadora 

2018-0895 
31/07/201
8 13:15 

1061/2018 Reconeixement trienni a un treballador 

2018-0896 
31/07/201
8 13:17 

142/2015 

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

                                                        

5 Per a fer constar que el decret núm.  2018-0882, de 27 de juliol de 2018, ha estat anomenat 
erròniament com a “proposta de decret”. 
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2018-0897 
31/07/201
8 13:33 

284/2015 

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

2018-0898 
31/07/201
8 13:34 

1207/2016 

Acceptació de modificació de cessió de vials 
en expedient de llicència de parcel·lació al 
carrer General Prim (nucli)- a resultes de 
modificació llicència 

2018-0899 
31/07/201
8 13:47 

884/2015 
Retorn dels grups municipals al despatx 
soterrani 

2018-0900 
31/07/201
8 13:50 

1057/2018 Reconeixement trienni a una treballadora 

2018-0901 
31/07/201
8 22:20 

105/2018 Resolució de recurs de reposició 

2018-09026 
01/08/201
8 15:07 

1160/2018 
Nomenament d’un interí per cobrir baixa 
d'incapacitat temporal 

2018-0903 
01/08/201
8 15:08 

726/2018 
Aprovació del Registre de les Activitats de 
Tractament  i política protecció dades 

2018-0904 
01/08/201
8 15:08 

947/2018 

Aprovar l'expedient de contractació i PCAP 
de les obres del Capítol 01.26 “àmbit de 
l’espai exterior enfront a l’escola” contingut 
en el  Projecte executiu de la primera fase de 
les obres de reurbanització del carrer Padró 

2018-0905 
01/08/201
8 15:08 

1263/2017 
Acceptació de cessió de parcel·la destinada 
a sistema viari. 

2018-0906 
02/08/201
8 12:11 

1066/2018 Regularització nòmina juliol 2018 

2018-09077 
02/08/201
8 13:01 

1319/2017 

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

2018-0908 
02/08/201
8 13:11 

1616/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 i la 
factura nº 69-18 corresponent a les obres de 
reforma parcial d’uns banys al pavelló 
municipal. 

                                                        

6 Aquest decret ha estat esmenat pel decret núm. 2018-0954, de 24.8.18.   

 
7 Per a fer constar que el decret núm. 2018-0907, de 2 d’agost de 2018, està encapçalat erròniament 
amb el títol “Decret del regidor del Serveis Econòmics”, quan, per raó d’avocació de competències, 
hauria de ser “Decret d’Alcaldia”.   
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2018-09098 
03/08/201
8 18:46 

831/2018 Llicència d’obres menors  

2018-09109 
03/08/201
8 18:46 

1171/2018 Certificat serveis prestats10 

2018-0911 
03/08/201
8 18:46 

105/2018 
Ampliació de termini per resoldre recursos de 
reposició contra el Decret 2018-0790 del 10 
de juliol. 

2018-0912 
03/08/201
8 18:47 

1170/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 1170/2017 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/142 i O/2018/144 

2018-0913 
03/08/201
8 18:47 

566/2018 Contractacions PPO agent cívic  

2018-0914 
03/08/201
8 18:47 

815/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0915 
03/08/201
8 18:47 

869/2017 

Atorgament dels ajuts individuals 
corresponents al 50% del servei de menjador 
curs 2017-2018 – 3r. termini justificació. 
Aprovar la despesa i ordenació de 
pagament. 

2018-0916 
06/08/201
8 11:43 

1107/2018 
Aprovació inicial del Projecte de 
condicionament de la pista esportiva de 
Pineda de Bages 

2018-0917 
07/08/201
8 10:45 

1172/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura núm. 1000734757 per import de 
250,02 € de Ferrer Ojeda Corredoria de 
Seguros, S.L. 

2018-0918 
07/08/201
8 10:45 

1182/2018 
Incoació d’expedients sancionadors de 
trànsit (relació 18034227) 

2018-0919 
07/08/201
8 10:45 

1173/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura núm. 1532 per import de 653,40 € 
de la Fundació Ampans. 

                                                        

8 En el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del decret núm. 2018-0909, de 
03.08.2018, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari, circumstància que 
s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

9 Per fer constar que el Decret núm. 2018-0910, de 3 d’agost de 2018, és nul per haver seguit un circuit de 

firmes erroni. El document en qüestió hauria d’haver estat un certificat, per tant no hi ha decret que el 

substitueixi 
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2018-0920 
08/08/201

8 9:39 
255/2017 

Resolució del recurs interposat per la 
mercantil Inmobiliaria Saclosa, S.A. contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 20 
de març de 2017, que aprova definitivament 
la modificació del projecte d’urbanització 
anticipada de la UA15a Camí del Cementiri. 

2018-0921 
08/08/201

8 9:40 
1177/2018 

Denegació de sol·licitud de reintegrament 
de l’IBI corresponents als exercicis 2016 i 
2017 formulada per la Sra. *** en relació a 
la finca situada al carrer Sant Benet núm. 
41. 

2018-0922 
08/08/201

8 9:40 
1175/2018 

Sol·licitud de bestreta d’un treballador 

2018-0923 
08/08/201

8 9:40 
1178/2018 

Autorització sobre compactació lactància, 
compactació d’un terç de la jornada i altres 
permisos d’una treballadora 

2018-0924 
09/08/201
8 21:59 

743/2018 
Llicència d’obres menors per reforma 
interior d’establiment industrial 

2018-0925 
09/08/201
8 22:12 

900/2018 
Aprovació de la concertació d’operacions de 
préstec a llarg termini per inversions any 
2018 per import de 175.000,00 euros. 

2018-0926 
09/08/201
8 22:13 

1193/2018 
Inici de procediment de baixes a instància 
de part del Padró municipal d’habitants per 
inscripció indeguda 

2018-0927 
09/08/201
8 22:26 

1174/2018 
Autorització per  a la realització de cursa 
popular (5 Milles Nocturnes de Navarcles ) 

2018-0928 
09/08/201
8 22:31 

952/2018 

Aprovació de l’adjudicació del contracte per 
l’execució conjunta de les obres 
d’asfaltament i millora en diversos àmbits 
del municipi de Sant Fruitós de Bages 

2018-0929 
09/08/201
8 22:34 

36/2014 
Incorporació de tramitacions assistides a la 
Carpeta de Tramitacions Assistides (codi 
TA15) 

2018-0930 
09/08/201
8 22:36 

1103/2015 

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

2018-0931 
10/08/201
8 18:54 

952/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres d’asfaltament i millora de diversos 
àmbits del municipi de Sant Fruitós de 
Bages 

2018-0932 
10/08/201
8 18:58 

432/2018 
Instal.lació de terrassa per estabolment de 
restauració BAR CAFETERIA CANTEGRIL 
durant  temporada alta 2018 
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2018-0933 
10/08/201
8 19:01 

114/2018 

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

2018-0934 
10/08/201
8 19:02 

1489/2017 

Requeriment de pagament a la Fundació 
Catalunya la Pedrera de la subvenció per el 
finançament del “Projecte per la protecció 
contra la caiguda de roques del camí de 
Sant Benet a Sant Fruitós de Bages 

2018-0935 
10/08/201
8 19:06 

1588/2017 
Aprovació de la certificació núm. 1 (factura 
número 18085) corresponent a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37. 

2018-0936 
10/08/201
8 19:06 

1367/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 6 i 
la factura número 01094 corresponent a les 
obres contingudes en Projecte executiu de 
la primera fase de les obres de 
reurbanització del carrer Padró. 

2018-
093711 

17/08/201
8 10:21 

529/2016 

Adjudicació per a la concessió de llicència 
d’ús privatiu per l’ocupació temporal de 
parcel·la en el marc del projecte “Horts 
socials a Sant Fruitós de Bages” (exp. 
529/2016) 

2018-0938 
17/08/201
8 10:26 

1150/2017 

Aprovació de la factura número 1 
d’Autotransversal, S. L. corresponent a 
l’adjudicació del contracte de 
subministrament, mitjançant compra, d’un 
vehicle elèctric amb destí a serveis generals 
de l’Ajuntament (exp. 1150/2017) 

2018-0939 
17/08/201
8 10:28 

975/2018 

Resolució del recurs de reposició contra les 
bases específiques del procés selectiu 
d'una plaça de tècnic/a mig d'esports i 
educació 

2018-0940 
17/08/201
8 10:29 

1552/2017 
Renúncia voluntària d’un agent de la policia 
local 

2018-0941 
17/08/201
8 10:32 

1184/2018 
Reconeixement d’antiguitat  a un funcionari 

2018-0942 
17/08/201
8 10:37 

1158/2018 
Llicència d’obres menors per reparació del 
paviment de la terrassa 

                                                        

11 En aquest decret hi manca la menció als següents decrets: Decret núm. 2015-0480, de 18.6.15, del 
cartipàs municipal en matèries competència de l’alcalde. ; Decret núm.  2018-0850, de 21.7.18, sobre les 
delegacions efectuades per l’alcalde amb motiu de la seva absència per vacances.   
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2018-0943 
17/08/201
8 15:22 

1578/2017 

Aprovació de la certificació núm. 1 (factura 
número 20180189) corresponent a les 
obres per a la instal·lació d’una caldera de 
biomassa al camp de futbol municipal de 
Sant Fruitós de Bages. 

2018-
094412 

22/08/201
8 10:26 

1158/2018 
Llicència d’obres menors per reestructuració 
d’escala d’accés a l’escola 

2018-
094513 

22/08/201
8 10:26 

1138/2018 
Concessió de Targeta d'Armes de Categoria 
4a 

2018-
094614 

22/08/201
8 10:27 

1220/2018 
Incoació de procediment sancionador de 
trànsit (remesa  18035203) 

2018-0947 
22/08/201
8 15:25 

255/2018 
Nomenament d’ instructor temporal per a 
set expedients de reclamació de 
responsabilitat patrimonial. 

2018-0948 
22/08/201
8 15:27 

700/2018 
Aprovació del padró d’usuaris del servei de 
teleassistència corresponent al mes d'agost 
de 2018 

2018-0949 
22/08/201
8 15:29 

1221/2018 
Moviment intern de personal administratiu 
adscrit àrea Secretaria 

2018-0950 
22/08/201
8 15:29 

989/2018 
Llicència d’obres menors pe reparació de 
deficiències en façana 

2018-0951 
23/08/201
8 11:16 

1225/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura núm. 1000755946 per import de 
14.128,04 € de Ferrer Ojeda Corredoria de 
Seguros, S.L. 

2018-
095215 

24/08/201
8 14:13 

1223/2018 
Nomenament interí fins a cobertura 
definitiva de la plaça administratiu adscrit a 
atenció ciutadana 

                                                        

12 Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del  Decret núm. 2018-

0944, de 22.8.18, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari, 
circumstància que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

13 Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del Decret núm. 2018-
0945, de 22.8.18, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari, circumstància 

que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
14 Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-0946, de 22.8.18,  en el procés de trasllat al llibre de resolucions de 
l’Alcalde del decret núm. 2018-0909, de 03.08.2018, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del 
Secretari, circumstància que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

15 Aquest decret ha estat esmenat pel decret núm.  2018-0989, de 29.8.18. 
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2018-0953 
24/08/201
8 15:26 

991/2018 
Llicència d’obres menors per substitució 
d’enrajolat en façana per arrebossat 

2018-0954 
24/08/201
8 15:26 

1160/2018 
Correcció d’error material en el decret 
d'alcaldia número 902 de 2 d'agost de 2018 
pel qual s'aprovava un nomenament interí  

2018-0955 
24/08/201
8 15:32 

1242/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 1242/2018 
de RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/156. 

2018-0956 
24/08/201
8 15:34 

1243/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 1243/2018 
de relació de factures, número de relació 
O/2018/155 

2018-0957 
24/08/201
8 15:56 

965/2018 
Llicència d’obres menors per tancament de 
balcó amb finestres i obra vista als laterals 

2018-0958 
24/08/201
8 15:56 

960/2018 
Llicència d’obres menors per reparació de 
forat en façana 

2018-0959 
24/08/201
8 15:56 

499/2018 
Llicència d’obres menors per adequació de 
nau industrial per taller mecànic 

2018-0960 
24/08/201
8 15:56 

966/2018 
Llicència d’obres menors per fer escomesa 
de 1.35 m de gas natural 

2018-0961 
24/08/201
8 15:56 

834/2018 
Llicència d’obres menors per fer escomesa 
de 7m de gas natural 

2018-0962 
24/08/201
8 15:57 

1020/2018 
Llicència d’obres menors per substitució 
d’enrajolat de la cambra higiènica 

2018-
096316 

24/08/201
8 15:57 

894/2018 
Llicència d’obres menors per instal.lació de 
vuit mòduls fotovoltaics 

2018-0964 
24/08/201
8 15:57 

1021/2018 
Llicència d’obres menors per substitució 
d’enrajolat de la terrassa 

2018-0965 
24/08/201
8 15:57 

832/2018 
Llicència d’obres menors per reforma de la 
cuina 

2018-0966 
24/08/201
8 15:57 

1030/2018 
Llicència d’obres menors per reforma de la 
cambra higiènica 

2018-0967 
24/08/201
8 15:57 

870/2018 
Llicència d’obres menors per reforma de la 
cambra higiènica i cuina 

2018-0968 
24/08/201
8 15:57 

990/2018 
Llicència d’obres menors per substitució 
d’enrajolat i modificació d’endolls a la cuina 

                                                        

16 En el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del decret núm. 2018-0963, de 24.8.18 es va ometre fer 
constar en el cos del decret la signatura del Secretari, circumstància que s’esmena amb aquesta diligència, a l’empara 
de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
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2018-
096917 

24/08/201
8 15:57 

1229/2018 
Incoació d’expedients sancionadors de 
trànsit (remesa 18035963) 

2018-0970 
24/08/201
8 15:57 

1226/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’amortització total dels 
préstecs concertats per l’Ajuntament amb el 
sector privat. 

2018-0971 
24/08/201
8 15:57 

959/2018 
Llicència d’obres menors per reparació de 
paviment de terrassa 

2018-0972 
24/08/201
8 15:57 

1230/2018 

Aprovació de la convocatòria i bases per la 
creació d’una borsa de treball per a 
possibles baixes, permisos o vacants 
d’agents de la policia local , per un termini 
de dos anys 

2018-0973 
27/08/201
8 11:21 

664/2018 
Autorització d'ocupació temporal de via 
pública d'una food truck pel dia 1 de 
setembre a la Plaça Onze de setembre 

2018-0974 
27/08/201
8 14:23 

963/2018 
Llicència d’obres menors per paviment de 
formigó al pati exterior 

2018-0975 
27/08/201
8 14:23 

1032/2018 
Llicència d’obres menors per instal.laicó de 
deu panells fotovoltaics 

2018-0976 
27/08/201
8 15:14 

1167/2018 
Gratificacions serveis extraordinaris i hores 
extres de Juliol per a la nòmina d'agost 

2018-0977 
27/08/201
8 15:15 

1169/2016 
Nomenament com a funcionari de carrera 
d’un agent de la policia local per superació 
període de pràctiques. 

2018-0978 
29/08/201
8 10:23 

981/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
tribunal i data proves (cinc places 
d’administratiu/va) 

2018-0979 
29/08/201
8 10:23 

976/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data de les proves (tècnic mig 
de participació ciutadana) 

2018-0980 
29/08/201
8 10:23 

181/2017 
Llistat per el cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes de juliol. 

2018-0981 
29/08/201
8 10:23 

979/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data prova (tècnic/a mig de 
promoció econòmica) 

                                                        

17 Per a fer constar que en el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del Decret núm. 2018-0969, de 
24.8.18, es va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari, circumstància que s’esmena amb 
aquesta diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
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2018-0982 
29/08/201
8 10:24 

978/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data proves (tècnic mig 
d’ocupació) 

2018-0983 
29/08/201
8 10:24 

977/2018 
lista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data proves (tècnic mig 
recursos humans) 

2018-0984 
29/08/201
8 10:24 

1246/2018 
Finalització del nomenament com a interí 
d’una auxiliar biblioteca 

2018-0985 
29/08/201
8 10:24 

985/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
el tribunal i data proves (treballadora 
familiar) 

2018-0986 
29/08/201
8 10:24 

975/2018 
Aprovació de la llista d’admesos/es i 
exclosos/es, composició tribunal  i data 
proves (tècnic mig d’esports i educació) 

2018-0987 
29/08/201
8 11:10 

606/2018 

Adjudicació del contracte de 
subministrament i instal·lació d'unes noves 
grades telescòpiques amb butaques i nou 
sistema d'il·luminació LED per la Sala del 
Teatre Casal Cultural. 

2018-0988 
29/08/201
8 11:10 

974/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
tribunal i data proves (arquitecte/a tècnic/a) 

2018-0989 
29/08/201
8 11:10 

1223/2018 
Correcció d’error material en decret de 
nomenament interí d’administratiu adscrit a 
atenció ciutadana 

2018-0990 
29/08/201
8 11:10 

1176/2015 

Tràmit d'audiència als titulars de les 
parcel·les cadastrals afectades pels ajustos 
sobres aquestes com a conseqüència de 
l'informe de validació gràfica del cadastre 
del projecte de reparcel·lació en l'àmbit de 
la UA15a 

2018-0991 
29/08/201
8 11:21 

1247/2018 
Reconeixement de triennis  

2018-0992 
29/08/201
8 11:21 

316/2018 
Resolució de procediment sancionador (i 
reparació respecte a danys a bens públics)  

2018-0993 
29/08/201
8 14:57 

206/2018 
Adjudicació del contracte del servei de 
manteniment correctiu i preventiu dels 
ascensors 

2018-0994 
29/08/201
8 14:58 

1213/2018 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes d'AGOST 2018 

2018-0995 
29/08/201
8 14:59 

884/2015 
28a modificació del cartipàs municipal en 
matèries competència de l’alcalde 

2018-0996 
29/08/201
8 15:11 

1254/2018 
Aprovació d’assistència a cursos per part de 
personal divers 

2018-0997 
30/08/201
8 12:03 

1228/2018 
Nomenament interí com a auxiliar de 
biblioteca fins a la cobertura definitiva de la 
plaça 
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2018-0998 
30/08/201
8 14:54 

1251/2018 

Aprovació de la sol·licitud d’ajuts per a 
subvencions als ens locals de Catalunya pel 
desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme convocatòria 2018 

2018-0999 
30/08/201
8 14:56 

1133/2018 
Nomenament interí d’educadora llar infants 
per acumulació de tasques 

2018-
01000 

30/08/201
8 15:25 

1146/2018 
Llicència d’obres menors per per substitució 
de peces en mal estat 

2018-
01001 

30/08/201
8 15:25 

1149/2018 
Llicència d’obres menors per col.locació 
d’aillament sota les teules 

2018-
01002 

30/08/201
8 15:25 

1151/2018 
Llicència d’obres menors per per reforma de 
cuina i lavabo 

2018-
01003 

30/08/201
8 15:25 

1048/2018 
Autorització d’ ús d’instal·lació esportiva 
municipal (camp de futbol) 

2018-
01004 

30/08/201
8 15:25 

34/2018 

Autorització per prestació de serveis fora 
del terme municipal (agents Policia Local - 
mesurament sorolls des de zona El Guix 
Manresa) 

2018-
01005 

31/08/201
8 12:17 

1264/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 1264 /2018 
de relació de factures, número de relació 
O/2018/158 i O/2018/159 

2018-
01006 

03/09/201
8 14:53 

1275/2018 

Convocatòria de la sessió extraordinària de 
la Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 6 de setembre de 2018 
(Alfred Figueras) 

2018-
01007 

04/09/201
8 15:36 

1125/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 6 de 
setembre de 2018 

2018-
01008 

05/09/201
8 13:08 

147/2016 
Actualització de la composició de la 
Comissió interna per a l’eficiència 
energètica municipal (CEEM) (***) 

2018-
01009 

05/09/201
8 16:10 

1273/2017 

Aprovació de la factura número 18182 pels 
honoraris parcials referits als treballs 
d’enginyeria pel projecte de remodelació de 
l’ascensor de la passarel·la de la Rosaleda. 

2018-
01010 

05/09/201
8 16:10 

1288/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'exp. nº 1288/2018 de 
relació de factures, número de relació 
O/2018/161 

2018-
01011 

05/09/201
8 16:11 

590/2018 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la factura número 1830131 corresponent als 
treballs de senyalització viària del Polígon 
industrial Riu d’Or Casanova 8.645,95 € 
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2018-
01012 

05/09/201
8 16:18 

961/2017 

Aprovació de la factura número 24-2018 
corresponent als honoraris de direcció i 
coordinació de seguretat i salut de les obres 
contingudes en el projecte d’execució de la 
primera fase del carrer Padró. 

2018-
01013 

06/09/201
8 10:45 

1289/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagament de la 
factura núm. 1769 per import de 727,44 € 
de Morgades i Moro Notaris. 

2018-
01014 

06/09/201
8 10:57 

188/2018 
Modificació de la jornada de treball de la 
tècnica d'inserció laboral 

2018-
01015 

06/09/201
8 11:06 

1261/2018 
Nomenament interí d’auxiliar biblioteca 

2018-
01016 

06/09/201
8 14:17 

1136/2018 

Ocupació temporal de l'espai públic per 
realització d'acte públic amb recorregut per 
diverses vies del municipi (Marxa de Torxes 
10/09/2018): assabentat respecte a 
comunicació i autorització 

2018-
01017 

06/09/201
8 18:25 

1374/2017 

Autorització de signatura per signar el plec 
de condicions pels préstecs temporals del 
Museu de Montserrat i Museu Nacional d'Art 
de Catalunya 

2018-
01018 

06/09/201
8 18:34 

1258/2018 

Requeriment de la informació per a la 
liquidació de la taxa corresponent a la 
ordenança fiscal número 41 a les empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil 
(Telefónica) 

2018-
01019 

06/09/201
8 18:35 

1233/2018 

Requeriment de la informació per a la 
liquidació de la taxa corresponent a la 
ordenança fiscal número 41 a les empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil 
(Vodafone) 

2018-
01020 

07/09/201
8 10:55 

1259/2018 

Requeriment de la informació per a la 
liquidació de la taxa corresponent a la 
ordenança fiscal número 41 a les empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil 
(Orange) 

2018-
01021 

07/09/201
8 10:58 

590/2018 
Reordenacions de senyalització viària del 
polígon industrial Casanova – Riu d’Or i la 
Bòbila (Tram Camí Ral) 

2018-
01022 

07/09/201
8 10:59 

1270/2018 
incoació de procediments sancionadors en 
matèria de trànsit (relació 18037142) 

2018-
01023 

07/09/201
8 11:11 

1105/2018 

Tarifa reduïda de la quota mensual de la 
Llar d'Infants municipal Les Oliveres, curs 
2018-2019, per situació de dificultat 
econòmica familiar. -- 
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2018-
01024 

07/09/201
8 11:31 

483/2018 
Finalització de nomenament interí  per 
incorporació titular 

2018-
01025 

07/09/201
8 11:38 

1486/2017 
Ampliació de termini per aportar 
documentació 

2018-
01026 

07/09/201
8 11:41 

1128/2018 
Convocatòria de la sessió extraordinària del 
Ple municipal pel dia 13 de setembre de 
2018 

2018-
01027 

07/09/201
8 11:44 

884/2015 

Modificació temporal de les mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 respecte a 
matèries competència de l’alcalde 
(maternitat Mònica Cruz Franch) 

2018-
01028 

07/09/201
8 11:46 

451/2018 
Llicencia urbanística de primera ocupació 
(Masia Torre emmurallada) -- 

2018-
01029 

07/09/201
8 11:52 

482/2015 
Pròrroga de termini de finalització de 
llicència d'obres en habitatge unifamiliar 

2018-
01030 

07/09/201
8 11:58 

1283/2018 
Adopció de mesures d'intervenció respecte 
armament  

2018-
01031 

07/09/201
8 12:02 

982/2018 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data prova (tècnic/a auxiliar de 
Joventut) 

2018-
01032 

07/09/201
8 12:03 

277/2017 
Resolució del recurs de reposició de la 
bonificació de l’Impost sobre béns immobles 
per família monoparental 2018. 

2018-
01033 

07/09/201
8 12:11 

1287/2018 
Incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (relacio 18037727) 

2018-
01034 

07/09/201
8 12:24 

1294/2018 

Ocupació de l'espai públic amb instal·lació 
de parada i presencia de vehicles autocar 
amb motiu d'actes de la Diada de l'11 de 
setembre de 2018 

2018-
01035 

07/09/201
8 15:06 

1130/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 13 de setembre de 2018 

2018-
01036 

07/09/201
8 15:06 

1132/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 13 de setembre de 2018 

2018-
01037 

07/09/201
8 15:06 

1131/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 13 de setembre de 
2018 

2018-
01038 

10/09/201
8 11:59 

1292/2018 
Nomenament interí d’una agent de policia 
local fins a cobertura definitiva de la plaça  

2018-
01039 

10/09/201
8 12:44 

1305/2018 
Convocatòria de la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local pel dia 
12 de setembre de 2018 

2018-
01040 

12/09/201
8 13:51 

289/2018 
Renúncia voluntària d’una agent de policia 
local 
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2018-
01041 

12/09/201
8 14:17 

114/2018 

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

2018-
01042 

12/09/201
8 16:31 

1257/2018 
Tancament de parcel.la Carrer Lleida, 31, 
33 i 35 -- 

2018-
01043 

14/09/201
8 10:04 

1308/2018 
Modificació de crèdit mitjançant crèdits 
ampliables i generació de crèdits per 
ingressos 22/2018 -- 

2018-
01044 

14/09/201
8 10:05 

700/2018 
Llistat per el cobrament del servei de 
teleassistència, mes de setembre 2018. 

2018-
01045 

14/09/201
8 14:56 

934/2018 
Aprovació de l’ajornament de la liquidació 
tributària núm. 2018/0000001810, de 
llicència d'obres (EXP. 26/2018) 

2018-
01046 

14/09/201
8 15:03 

1297/2018 
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes 
passius del servei de llar d’infants 
corresponent al mes de setembre de 2018 

2018-
01047 

14/09/201
8 15:03 

1295/2018 
Justificació de l'assumpció de tarifes 
meritades per usuaris de la residència d'avis 
i el centre de dia municipals 

 
 
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: 3 
de juliol (ordinària), 5 de juliol (extraordinària i urgent; i universal), 16 de 
juliol (ordinària), 26 de juliol (dues sessions extraordinàries i urgents) (exp. 
918/2018, 996/2018, 1003/2018, 1008/2018, 1074/2014 i 1120/2018) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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4. Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, previstos en els 

articles 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, i l’article 10 de la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic, així com del període mig de 
pagament definit per el Real decret 635/2014 de 25 de juliol (segon trimestre 
2018). (exp. 1209/2018) 

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

 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal 879 1.587.108,83 € 92,30% 

Resta de pagaments 65 132.316,99 € 7,70% 

Pagaments totals durant el trimestre 944 1.719.425,82 € 100% 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 

5. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals 
(segon trimestre 2018), de subministrament d’informació de les entitats 
locals (exp. 1266/2018) 

 
El dia 31 de juliol de 2018, la Intervenció municipal va comunicar les de dades i va 
emetre l’informe d’avaluació referents al compliment dels objectius establerts per la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
informació de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la data 
de la seva emissió, preveu complir els següents paràmetres: 
 
• Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 
 
 
 
 

6. Informació de les regidories  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
  

 
MOCIONS I PROPOSTES 
  
No consten 
 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
  
7. Aprovar la modificació de pressupost núm. 20/2018 en la modalitat de 

crèdit extraordinari i suplement de crèdit (exp. 1277/2018) 
 
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.   
 
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. 
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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. 20/2018 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. 
 
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
 
Quart.-  Declarar que: 

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

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 

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

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

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

ANNEX 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 

 
8. Aprovació definitiva del Compte general de l’exercici 2017 (exp. 431/2018) 

 
Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2017, rendit per l’Alcalde 
i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la Comissió Informativa 
de la Presidència i Serveis Centrals, actuant en funcions de Comissió Especial de 
Comptes, en sessió de data 11 de juliol de 2018.  
 
Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha exposat al 
públic juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, 
mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província de data 20 de juliol de 2018. 
  
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, 
objecció o observació.  
 
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els articles 
208 i següents del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de les hisendes locals; l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
  
Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general  de l’ajuntament és 
del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple dels 
membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1 
del Reial 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. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2017, integrada pels 
comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció de comptabilitat per a 
l’administració local. 
 
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització dels òrgans de control externs ( Tribunal de Comptes i Sindicatura de 
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Comptes de Catalunya ), segons preveuen els articles 212.5 i 223 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 

 
 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
9. Aprovar la modificació de la composició de la Comissió política per a 

l’eficiència energètica municipal (CEEM) (exp. 147/2016) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
_x_ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
 

10. Aprovació de nou inicialment la proposta d’alteració dels termes 
municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages (exp. 524/2018) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
_x_ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
 

11. Aprovació de la transferència de la gestió de la recaptació de la taxa del 
cementiri al concessionari del servei públic VI-Gin-Cost 2015 Centre de 
Negocis Empresarials SL (exp. 1241/2018) 

 
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 10 de novembre de 
2016, va aprovar la convocatòria, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació ordinària, per la licitació única 
la selecció d’un únic concessionari per diversos títols vinculats a les competències 
municipals en matèria de serveis funeraris. 
 
Segon. El dia 17 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el present 
contracte a l’empresa VI-GIN-COST 2015 Centre de Negocis Empresarials, S.L.  
 
Tercer. El dia 27 de setembre de 2017 la Sra. Josefina Mascarò Vendrell en 
representació de Vi-Gin-Cost 2015 Centre de Negocis Empresarials SL, empresa 
concessionària del contracte de gestió del servei públic del cementiri municipal, va 
sol·licitar a l’Ajuntament poder realitzar directament la recaptació de les taxes 
corresponents als serveis realitzats a les empreses funeràries. 
 
Quart. El punt 4.5 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
licitació única per a la selecció d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a 
les competències municipals en matèria de serveis funeraris, estableix que l’Ajuntament 
podrà transferir la recaptació en termini voluntari al concessionari i aquest farà seu el 
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total import de les taxes meritades a càrrec dels contribuents. No percebrà la 
transferència prevista en la clàusula 4 i no es deduirà el 5% dels costos de gestió. Es 
regula que en tot cas els drets recaptats en via executiva seran transferits al 
concessionari seguint el règim previst al PCAP, deduïts els costos de gestió acusats a 
l’Ajuntament.  
 
Cinquè. L’Article 289 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, estableix que el concessionari té dret a les contraprestacions econòmiques que 
es preveuen al contracte, en les quals inclou una retribució fixada en funció de la seva 
utilització que s’ha de percebre directament dels usuaris o de l’Administració. Per tant, 
aquest punt de la llei de contractes preveu el fet de poder percebre directament dels 
usuaris les contraprestacions econòmiques. 
 
Sisè. L’Article 232.1.e del Decret 179/1195, de 13 de juny, per el qual s’aprova e 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que en cas de gestió 
indirecta, en la contractació de la gestió  dels serveis locals, s’ha de fer constar les tarifes 
que si s’escau ha de percebre el concessionari. L’article 251 del mateix decret estableix 
que el concessionari percep com a retribució les tarifes autoritzades reglamentàriament. 
 
Setè. L’Article 8 de la ordenança fiscal número 27 reguladora de la taxa per la prestació 
dels serveis de cementiri estableix que  “en el cas de la taxa de l’epígraf 7 la gestió de 
la recaptació pot ser duta a terme per el concessionari de la gestió del servei públic 
sobre el cementiri municipal” 
 
Vuitè. Vist l’informe d’intervenció 135/2018, 
 
Novè. En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que adopti els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar, de conformitat amb els antecedents legislatius exposats a la part 
expositiva, la gestió de la recaptació en via voluntària de les tarifes aprovades als 
epígrafs 4 i 7 regulats de la ordenança fiscal número 27 reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis de cementiri per part de l’empresa adjudicatària VI-GIN-COST 
2015 Centre de Negocis Empresarials, S.L.: 
 

− Epígraf 4. Col·locació de làpides i lloses: 
o Nínxols: 13,22 € 
o Panteons: 52,87 € 

 

− Epígraf 7. Inhumacions, exhumacions, trasllat de restes, i altres serveis de 
reducció de restes amb bossa i reciclatge de caixa de fusta. 

1.  Inhumació 
a. A nínxol: 164,16 € 
b. A columbari: 103,50 € 
c. A panteó: 235,44 € 
d. A fosa comú: 85,68 € 

2. Exhumació 
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a. A nínxol: 164,16 € 
b. A columbari: 103,50 € 
c. A panteó: 235,44 € 

3. Trasllat de restes: 274,86€ 
4. Altres serveis: 

a. Reducció de restes amb bossa: 33,93 € 
b. Reciclatge de caixa de fusta: 29,34 € 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’equip instructor 18 (Cementiri i serveis funeraris), a 
Intervenció-Tresoreria i a l’empresa VI-GIN-COST 2015 Centre de Negocis 
Empresarials, S.L.  
 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona així com a 
la seu electrònica municipal.  
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

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

 
 

12. Aprovar la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini 
d’una finca de propietat municipal per la construcció d’un nou Centre 
d’atenció primària. (epx. 1514/2017) 

 
PRIMER. En data 21.11.17 (registre d’entrada núm. 5450 ), el Servei Català de la Salut 
va demanar a l’ajuntament la cessió gratuïta en domini del solar i edifici ubicats al carrer 
Jacint Verdaguer, núm.  5, de Sant Fruitós de Bages, destinat actualment a atenció 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


  

 

  

 

 

Pàgina 40 de 74 
  

Plaça de la Vila, 1  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 

pediàtrica per a la seva reforma i ampliació per tal de construir un Centre d’Atenció 
Primària en substitució de l’actual.   
 
SEGON. En data 17.4.18 es va emetre el decret núm.  2018-0405, amb el seguent 
redactat:  
 

“Sobre modificacions que han d’afectar una finca municipal al registre de 
la propietat. 
 
L’Ajuntament és el titular registral del dret de ple domini sobre la finca número 
1440 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons el 
volum 888, llibre 42 foli 409. Li pertany pel títol de donació en virtut d’escriptura 
atorgada a Manresa, davant el Notari Sr. José Ramon Mallol Tova el dia 30 de 
juliol de 1982, amb el número 1150 de protocol. 
 
La descripció de la finca al registre de la propietat és la següent: 
 
FINCA URBANA: Torrente situado en el término municipal de SANT FRUITÓS 
DE BAGES, de cabida, después de una segregación realizada, DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS VEINTE DECIMETROS 
OCHENTA Y SIETE CENTIMETROS CUADRADOS poco más o menos. Linda: 
a Poniente, a frente, con la Carretera Nueva o del Cementerio; Norte o izquierda, 
entrando con terrenos de la “Fábrica Bertrand y Serra”; a Oriente o detrás, con 
finca de José Cortés; y a Mediodía o derecha, con Mariano Batlles March. 
Actualmente. Linda: Norte, Fábrica Bertrand y Serra; Sur, calle Jacinto 
Verdaguer; Este, Pilar Altimiras; y Oeste, Calle Bertrand y Serra. 
 
Aquesta finca es correspon amb dues parcel·les cadastrals i amb un àmbit no 
delimitat com a parcel·la, atesa la seva condició de vial públic. 
 
La parcel·la de referència cadastral 6430103DG0263S0001XO, presenta les 
característiques següents: 

- Superfície de sòl: 2.398 m2 
- Superfície construïda: 1.190 m2 
- Expressió gràfica:  
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La parcel·la de referencia cadastral 6430102DG0263S0001DO presenta les 
característiques següents: 

- Superfície de sòl: 999 m2 
- -Superfície construïda: 428 m2 
- Expressió gràfica:  

 

 
 

Sobre la parcel·la de referència cadastral 6430103DG0263S0001XO es troba 
construït l’edifici de la residència i el centre de dia El Lledoner, la declaració 
d’obra nova conclosa de la qual presenta la descripció següent:  

 
Edifici de planta baixa, dues plantes pis i planta soterrani, resultat de la 
construcció de dos edificis independents (residència d’avis i esplai d’avis, que 
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continuen mantenint els usos independents) que es van unir mitjançant una 
ampliació del primer, donant lloc a l’actual configuració volumètrica d’un edifici 
en forma d’U amb pati obert a nord. La superfície de la planta soterrani és de 
dos-cents vuitanta-un metre i vuitanta-vuit decímetres quadrats (281,88 m2) 
dedicats a la residència; la superfície de planta baixa és de nou-cents vuitanta-
un metres i dinou decímetres quadrats (981,19 m2) dels que sis-cents seixanta-
nou metres i quaranta-nou decímetres quadrats (669,49m2) corresponen a la 
residència i tres-cents onze metres i setanta decímetres quadrats (311,70 m2) 
corresponen a l’esplai d’avis; la superfície de planta primera és de mil cent 
seixanta-dos metres i vuitanta-sis decímetres quadrats (1162,86 m2) dedicats a 
la residència; i la superfície de la planta segona és de set-cents cinquanta-cinc 
metres i noranta-sis decímetres quadrats (755,96 m2) destintats a residència; el 
conjunt de plantes, donen lloc a una superfície construïda total de l’edifici de tres 
mil cent vuitanta metres i dinou decímetres quadrats (3.180,19 m2),  
 
Sobre la parcel·la de referència cadastral 6430102DG0263S0001DO es troba 
construït un edifici que es destina a centre d’atenció primària, la declaració d’obra 
nova existent  conclosa de la qual, presenta la descripció següent:  
 
Edifici de planta baixa i planta pis, de la que la planta baixa estava destinada a 
la utilització com a CAP i la planta primera com a biblioteca. Actualment part de 
la planta baixa està ocupada pels vestidors de la policia local, i la resta per la 
secció pediàtrica del CAP, i la planta primera està sense ús. La superfície 
construïda de la planta baixa és de cent vuitanta-tres metres i vint-i-dos 
decímetres quadrats (183,22 m2) i la de planta primera és de tres-cents vint-i-
dos metres i vuitanta-set decímetres quadrats (322,87 m2); el conjunt de l’edifici 
té una superfície construïda de cinc-cents sis metres i nou decímetres quadrats 
(506,09 m2),  

 
Està previst que la finca que es correspondria després de segregació amb la 
relació de parcel·la cadastral  6430102DG0263S0001DO es cedeixi a la 
Generalitat de Catalunya, perquè aquesta la destini a nou centre d’atenció 
primària. Prèviament a aquesta cessió, cal realitzar un seguit de modificacions a 
la inscripció registral de la finca, en concret, les següents: 
- Actualitzar la descripció registral de la finca (1440).  
- Inscriure l’excés de cabuda. 
- Declarar obres noves concloses.  
-Segregar de la finca matriu perquè formin finques independents les destinades 
a centre d’atenció primària i a vial. 
A l’expedient quedaran incorporats els documents següents:  
- Informe de l’arquitecte municipal Joan Anglada i Arumí sobre la descripció de 
la finca actualitzada, sobre la descripció de les finques a segregar i sobre la 
descripció de la resta de finca matriu; així com, sobre les descripcions de les 
declaracions d’obra nova conclosa per als dos edificis existents, amb 
coordenades georeferenciades del terreny i les construccions.  Aquestes 
descripcions fonamenten aquest decret. 
-Informe de validació gràfica alternativa, en cas de resultar necessari. 
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- Nou plànols: de planejament i emplaçament, topogràfic, de finca inicial, 
segregacions  i de coordenades georeferenciades. 
 
Per tot l’exposat,  
 
DISPOSO 
 
Primer.- Actualitzar la descripció i declarar l’excés de cabuda de la finca número 
1440 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, del ple domini 
de la qual és titular la registral l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de forma 
que passa a  quedar com segueix:  
 
URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 1-5, fent cantonada amb l’Avinguda de Bertrand i 
Serra, de forma irregular i amb una superfície de cabuda, segons amidament 
topogràfic recent realitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de TRES 
MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE METRES QUADRATS.  
 
LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 95,37 metres, dels quals 29,79 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 32,49 metres i 58,88 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de 
fons de parcel·la apareix entre aquestes dues línies de façana paral·leles a l’eix 
del carrer una façana perpendicular a l’eix del carrer de 7,44 metres de la que 
resol l’encontre amb la façana de major profunditat de parcel·la amb una 
cantonada de secció circular de 3,20 metres de radi, la resta de la façana del 
carrer de Jacint Verdaguer la conforma un xamfrà de 8,19 metres que resol la 
cantonada entre aquest i l’Avinguda de Bertrand i Serra; a l’esquerra, oest, amb 
l’Avinguda de Bertrand i Serra, amb el qual fa façana amb una línia de longitud 
34,64 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal del polígon 
d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual limita en una 
línia de longitud de 96,32 metres; a la dreta, est, amb la parcel·la cadastral de 
referència 6430001DG0263S0001MO, amb la qual limita en una línia de longitud 
de 32,42 metres.   
 
Segon.- Segregar de la finca citada a l’apartat primer, per formar finques 
independents, les porcions següents:   
 
Porció primera: 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY destinat a vial públic d’acord amb el 
planejament general vigent, situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, 
situat al carrer de Jacint Verdaguer entre el número 5 i el número 7, de forma 
rectangular i amb una superfície de cabuda, segons amidament topogràfic recent 
realitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de CENT SETANTA-SET 
METRES QUADRATS. LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, 
amb una línia de longitud total de 5,60 metres; a l’esquerra, oest, amb altre finca 
resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a equipaments públics, 
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en una línia de longitud 32,59 metres; al fons, nord, amb el sistema viari del 
polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual limita 
en una línia de longitud de 5,26 metres; a la dreta, est, amb la parcel·la cadastral 
de referència 6430001DG0263S0001MO, amb la qual limita en una línia de 
longitud de 32,42 metres. 
 
Porció segona:  
URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a  equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 5, de forma irregular, i una superfície de cabuda de 
NOU-CENTS NORANTA-NOU METRES QUADRATS. 
LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 29,52 metres, dels quals 24,19 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 32,49 metres i 5,24 metres tenen una 
profunditat de parcel·la de 39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de fons de 
parcel·la apareix entre aquestes dues línies de façana paral·leles a l’eix del carrer 
una façana perpendicular a l’eix del carrer de 7,44 metres de la que resol 
l’encontre amb la façana de major profunditat de parcel·la amb una cantonada 
de secció circular de 3,20 metres de radi; a l’esquerra, oest, amb la resta de finca 
matriu resultant de la segregació, destinada a equipaments públics, en una línia 
de longitud 39,97 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal 
del polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual 
limita en una línia de longitud de 29,61 metres; a la dreta, est, amb altre finca 
resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a vial públic, en una línia 
de longitud 32,59 metres.  
 
En virtut de les segregacions efectuades, la resta de finca matriu quedarà amb 
la següent descripció: 
 
URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a  equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 1-3, fent cantonada amb l’Avinguda de Bertrand i 
Serra, de forma rectangular amb un xamfrà en la cantonada entre els dos carrers, 
i una superfície de cabuda de DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT 
METRES QUADRATS. 
LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 60,27 metres, dels quals 53,64 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 39,93 metres, la resta de la façana del carrer 
de Jacint Verdaguer la conforma un xamfrà de 8,19 metres que resol la 
cantonada entre aquest i l’Avinguda de Bertrand i Serra; a l’esquerra, oest, amb 
l’Avinguda de Bertrand i Serra, amb el qual fa façana amb una línia de longitud 
34,64 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal del polígon 
d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual limita en una 
línia de longitud de 61,45 metres; a la dreta, est, amb una finca resultant de la 
segregació de la finca matriu, destinada a equipaments públics, en una línia de 
longitud 39,97 metres. 
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Tercer.- Atorgar llicència urbanística de parcel·lació, que legitimi les 
segregacions practicades a l’apartat anterior.  
 
Quart.- Declarar sobre la parcel·la segregada segona en l’apartat segon, l’obra 
nova existent, de forma que la descripció resultant de la finca passa a ser la 
següent:  
 
Edifici de planta baixa i planta pis, de la que la planta baixa estava destinada a 
la utilització com a CAP i la planta primera com a biblioteca. Es bastí amb projecte 
aprovat per acord de Ple municipal de 12 de febrer de 1986.  Actualment part de 
la planta baixa està ocupada pels vestidors de la policia local, i la resta per la 
secció pediàtrica del CAP, i la planta primera està sense ús. La superfície 
construïda de la planta baixa és de cent vuitanta-tres metres i vint-i-dos 
decímetres quadrats (183,22 m2) i la de planta primera és de tres-cents vint-i-
dos metres i vuitanta-set decímetres quadrats (322,87 m2); el conjunt de l’edifici 
té una superfície construïda de cinc-cents sis metres i nou decímetres quadrats 
(506,09 m2),  
 
Cinquè.- Declarar sobre la resta de finca matriu, l’obra nova existent conclosa 
següent, de forma que la descripció resultant de la finca passa a ser la següent:  
 
Edifici de planta baixa, dues plantes pis i planta soterrani, resultat de la 
construcció de dos edificis independents (residència d’avis i esplai d’avis, que 
continuen mantenint els usos independents) que es van unir mitjançant una 
ampliació del primer, donant lloc a l’actual configuració volumètrica d’un edifici 
en forma d’U amb pati obert a nord, per acord de Ple municipal en sessió núm. 
30-2014 de 4 de desembre de 2014, d’aprovació del projecte bàsic i d’execució 
d’ampliació i reforma de la residència d’avis. La superfície de la planta soterrani 
és de dos-cents vuitanta-un metre i vuitanta-vuit decímetres quadrats (281,88 
m2) dedicats a la residència; la superfície de planta baixa és de nou-cents 
vuitanta-un metres i dinou decímetres quadrats (981,19 m2) dels que sis-cents 
seixanta-nou metres i quaranta-nou decímetres quadrats (669,49m2) 
corresponen a la residència i tres-cents onze metres i setanta decímetres 
quadrats (311,70 m2) corresponen a l’esplai d’avis; la superfície de planta 
primera és de mil cent seixanta-dos metres i vuitanta-sis decímetres quadrats 
(1162,86 m2) dedicats a la residència; i la superfície de la planta segona és de 
set-cents cinquanta-cinc metres i noranta-sis decímetres quadrats (755,96 m2) 
destintats a residència; el conjunt de plantes, donen lloc a una superfície 
construïda total de l’edifici de tres mil cent vuitanta metres i dinou decímetres 
quadrats (3.180,19 m2),  
 
Sisè.- Establir que les modificacions sobre la finca del registre de la propietat a 
que es refereix aquest decret, s’instrumentaran en escriptura pública que 
atorgarà l’alcalde en virtut de les atribucions conferides per l’article 21.1, apartats 
“a”, “d” i “s”, de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Setè.- Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 
TERCER. En data 3.5.18, l’Alcalde va emetre memòria explicativa respecte a la no 
necessitat per a l’ens local de la finca que ha d’esser objecte de cessió. 
 
QUART. En data 15.5.18, l’arquitecte municipal va emetre dictamen  sobre la 
innecessarietat dels bens per a l’ens local i valoració de la finca a cedir, concloent que: 
  

 “El bé immoble de referència cadastral 6430102DG0263S0001DO, que forma 
part de la finca de propietat municipal número 1440, de les inscrites al districte 
hipotecari número 4 de Manresa, segons el volum 888, llibre 42 foli 409, situades 
al carrer de Jacint Verdaguer número 5, al nucli de Sant Fruitós de Bages, no 
està compresa en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que el faci necessari 
a l’ens local. 
 
 Segon. El valor de la finca a cedir és el següent: dos-cents vint-i-sis mil euros 
(226.000,00 €).” 

 
CINQUE. En data 31.5.18, es va emetre el decret núm. 20180-613, per la qual 
s’estableix proposta de resolució per a informació pública i posterior elevació al ple de 
la cessió   
 

“Primer.- Partir de la segregació autoritzada en decret d’Alcaldia número 
405/2018 de data 17.04.2018 de la finca 1440 inscrita al Registre de la Propietat 
de Manresa-4, segons resulta del volum 888, llibre 42, foli 409, d’una porció per 
constituir una finca independent amb la següent descripció: 
 
“URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a  equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 5, de forma irregular, i una superfície de cabuda de 
NOU-CENTS NORANTA-NOU METRES QUADRATS. 
LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 29,52 metres, dels quals 24,19 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 32,49 metres i 5,24 metres tenen una 
profunditat de parcel·la de 39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de fons de 
parcel·la apareix entre aquestes dues línies de façana paral·leles a l’eix del carrer 
una façana perpendicular a l’eix del carrer de 7,44 metres de la que resol 
l’encontre amb la façana de major profunditat de parcel·la amb una cantonada 
de secció circular de 3,20 metres de radi; a l’esquerra, oest, amb la resta de finca 
matriu resultant de la segregació, destinada a equipaments públics, en una línia 
de longitud 39,97 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal 
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del polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual 
limita en una línia de longitud de 29,61 metres; a la dreta, est, amb altre finca 
resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a vial públic, en una línia 
de longitud 32,59 metres. 
Aquesta finca es correspon a la parcel·la amb referència cadastral 
6430102DG0263S0001DO.” 
 
Restant la finca matriu després de la segregació (i d’una altra segregació 
autoritzada en el mateix decret d’alcaldia número 405 que s’annexa) i de  la 
rectificació de la descripció de la superfície en virtut d’excés de cabuda tramitat 
segons l’aprovat en el mateix decret, com segueix: 
 
“URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 1-3, fent cantonada amb l’Avinguda de Bertrand i 
Serra, de forma rectangular amb un xamfrà en la cantonada entre els dos carrers, 
i una superfície de cabuda de DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT 
METRES QUADRATS. 
LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 60,27 metres, dels quals 53,64 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 39,93 metres, la resta de la façana del carrer 
de Jacint Verdaguer la conforma un xamfrà de 8,19 metres que resol la 
cantonada entre aquest i l’Avinguda de Bertrand i Serra; a l’esquerra, oest, amb 
l’Avinguda de Bertrand i Serra, amb el qual fa façana amb una línia de longitud 
34,64 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal del polígon 
d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual limita en una 
línia de longitud de 61,45 metres; a la dreta, est, amb una finca resultant de la 
segregació de la finca matriu, destinada a equipaments públics, en una línia de 
longitud 39,97 metres. 
Aquesta finca es correspon a la parcel·la amb referència cadastral 
6430103DG0263S0001XO.” 
 
Segon.- Ordenar que s’instrumentin les segregacions i la rectificació de la 
descripció de la superfície  segons allò establert al decret d’alcaldia número 
405/2018 de data 17.04.2018 en document públic, i que s’insti la seva inscripció 
al Registre de la Propietat, prèvia la verificació de la correspondència entre 
aquest i el Cadastre Immobiliari. Així mateix, que s’inscriguin les esmentades 
operacions a l’Inventari Municipal de Béns, una vegada finalitzada la seva 
tramitació. 
 
Tercer.- Establir la següent proposta de resolució, als efectes la seva submissió 
a informació pública i ulterior elevació al ple municipal per a la seva resolució: 
 
“PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya (Servei 
Català de la Salut), el domini de la finca que constituirà bé patrimonial un cop 
conclosa la tramitació de les operacions registrals pertinents abans esmentades  
junt amb la declaració d’obra existent sobre la mateixa que consta al decret 
405/2018 de 17.04.2018,   descrivint-se com segueix: 
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“Edifici de planta baixa i planta pis, de la que la planta baixa estava destinada a 
la utilització com a CAP i la planta primera com a biblioteca. Es bastí amb projecte 
aprovat per acord de Ple municipal de 12 de febrer de 1986.  Actualment part de 
la planta baixa està ocupada pels vestidors de la policia local, i la resta per la 
secció pediàtrica del CAP, i la planta primera està sense ús. La superfície 
construïda de la planta baixa és de cent vuitanta-tres metres i vint-i-dos 
decímetres quadrats (183,22 m2) i la de planta primera és de tres-cents vint-i-
dos metres i vuitanta-set decímetres quadrats (322,87 m2); el conjunt de l’edifici 
té una superfície construïda de cinc-cents sis metres i nou decímetres quadrats 
(506,09 m2), emplaçat sobre un solar  de superfície  NOU-CENTS NORANTA-
NOU METRES QUADRATS i ocupant una superfície sobre el terreny de TRES-
CENTS VINT-I-QUATRE METRES QUADRATS. 
 
LIMITA la total finca, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana 
amb una amplada total de 29,52 metres, dels quals 24,19 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 32,49 metres i 5,24 metres tenen una 
profunditat de parcel·la de 39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de fons de 
parcel·la apareix entre aquestes dues línies de façana paral·leles a l’eix del carrer 
una façana perpendicular a l’eix del carrer de 7,44 metres de la que resol 
l’encontre amb la façana de major profunditat de parcel·la amb una cantonada 
de secció circular de 3,20 metres de radi; a l’esquerra, oest, amb la resta de finca 
matriu resultant de la segregació, destinada a equipaments públics, en una línia 
de longitud 39,97 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal 
del polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual 
limita en una línia de longitud de 29,61 metres; a la dreta, est, amb altre finca 
resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a vial públic, en una línia 
de longitud 32,59 metres.” 
 
Inscripció: Pendent d’inscripció com a finca independent, procedeix de la 
segregació de la finca número 1440, en el Registre de la Propietat de Manresa-
4, al volum 888, llibre 42,  foli 409. 
La seva referència cadastral és:  6430102DG0263S0001DO.  
 
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament sanitari 
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 
cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el 
bé objecte de cessió revertirà automàticament de plet dret a favor de l’Ajuntament 
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de 
Catalunya. La reversió gratuïta establerta en aquesta condició tindrà lloc 
automàticament, de forma que, demostrat el fet que el bé cedit no es destina a 
l’ús indicat, serà suficient amb l’acta notarial que constati els fets, notificada en 
la forma legal, perquè la reversió produeixi el seus efectes. 
 
TERCER.- La construcció de l’equipament a que fa referència aquest acord 
podrà ser dut a terme pel propi Servei Català de la Salut o per un tercer 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei sanitari  haurà 
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d’efectuar-lo únicament el Servei Català de la Salut a través de les seves entitats 
proveïdores de serveis sanitaris. 
El terreny és apte per al destí indicat i  correspondrà a l’Ajuntament cedent 
l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena 
satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest. 
Tots els supòsits i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres de les 
dependències esmentades gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes 
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals 
Municipals. 
 
QUART.- Es faculta a l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, senyor 
Joan Carles Batanés Subirana, per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i demanar-li que 
accepti la cessió i que s’atorgui la formalització corresponent. 
 
SISÈ.- 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 o, potestativament, per 
mitjà de recurs de reposició en el termini d’un mes davant del ple, sense perjudici 
que els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. Quan la impugnació la realitzi una administració pública, no procedirà la 
interposició de recurs de reposició, sinó, potestativament, el requeriment previst 
a l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 
 
Quart.- Sotmetre el procediment a informació pública durant un termini de trenta 
dies, prèvia la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes municipal i al portal de 
transparència, i establir que la manifestació de l’expedient tindrà lloc a les 
dependències de la secretaria municipal en l’horari d’atenció al públic, i en la seu 
electrònica municipal. 
 
Cinquè.- Disposar que, una vegada transcorregut el termini d’informació pública, 
se sotmeti el procediment al seu coneixement pel ple municipal, previs els actes 
d’instrucció que correspongui. 
 
Sisè.- Comunicar aquest decret al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge (Direcció General d’Administració Local). 
 
Setè.- Declarar que l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot 
ser impugnat separadament, sense perjudici que els legitimats activament 
puguin interposar qualsevol recurs ajustat a dret. “ 

 
SISÈ. En data 1.6.18 es va notificar a la DGAL (RS 2018-S-RC-1705 I registre d’entrada 
per EACAT E 9000/00094303/2018)  l’anterior decret. 
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SETÈ. La resolució es va sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al BOP 
de 13.6.18.  i al tauler d’anuncis, la qual va finalitzar el dia 26.7.18, sense al.legacions.  
 
VUITÈ. En data 6.7.18 (registre de sortida 2661) es va sol.licitar al Registre de la 
Propietat l’expedició de certificat de domini i càrregues de la finca inscrita en aquest 
Registre al tom 888, llibre 42 de Sant Fruitós de Bages, foli 409, finca 1440.   
 
NOVÈ. En data 11.7.18, es va notificar al Sr. *** (RS 2718) el decret 2018-0405, sobre 
modificacions que han d’afectar una finca municipal al registre de la propietat, que va 
ser entregada en mà el dia 12.7.18 i el qual va mostrar la seva conformitat amb la 
redacció de l’Acta inicial per a la declaració per notorietat per tal d’acreditar la 
discrepància entre realitat física i registral, rectificació registral, segregació i declaració 
d’obres existents, autoritzada pel Notari Sr. Pedro Carlos Moro Garcia, el 13 de juliol de 
2018, sota el núm. 1848 de protocol.  
 
DESÈ. En data 12.7.18 l’arquitecte municipal va emetre dictamen sobre valoració de les 
finques resultants. 
 
ONZÈ. En data 12.7.18 es va emetre el següent certificat:  
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DOTZÈ. En data 3.8.18 es va enviar a la DGAL ofici sobre la innecessarietat de tramesa 
de documentació requerida i de l’emissió d’informe per aquesta Direcció (registre sortida 
2522 i d’entrada EACAT 9033/42719/2018 ). 
 
TRETZÈ, En data 31 d’agost de 2018 ( RS 3312) es va enviar a la Notaria el certificat 
d’eficiència energètica de la residència municipal, document pendent per a finalitzar la 
inscripció en relació a l’Acta inicial per a la declaració per notorietat per tal d’acreditar la 
discrepància entre realitat física i registral, rectificació registral, segregació i declaració 
d’obres existents, autoritzada pel Notari Sr. Pedro Carlos Moro Garcia, el 13 de juliol de 
2018, sota el núm. 1848 de protocol.  
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CATORZÈ.  Vista la proposta aprovada per la Junta de Govern Local en data 6 de 
setembre de 2018, en virtut d’allò que estableix el punt primer de la mesura tercera del 
cartipàs municipal del mandat 2015-2019 sobre matèries competència de l’alcalde 
(decret núm. 2015-0480, de 18 de juny de 2015).  
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió informativa de Promoció del Territori, 
el següent  
 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya (Servei Català de 
la Salut), el domini de la finca que constituirà bé patrimonial un cop conclosa la tramitació 
de les operacions registrals pertinents abans esmentades  junt amb la declaració d’obra 
existent sobre la mateixa que consta al decret 405/2018 de 17.04.2018,   descrivint-se 
com segueix: 
 
“Edifici de planta baixa i planta pis, de la que la planta baixa estava destinada a la 
utilització com a CAP i la planta primera com a biblioteca. Es bastí amb projecte aprovat 
per acord de Ple municipal de 12 de febrer de 1986.  Actualment part de la planta baixa 
està ocupada pels vestidors de la policia local, i la resta per la secció pediàtrica del CAP, 
i la planta primera està sense ús. La superfície construïda de la planta baixa és de cent 
vuitanta-tres metres i vint-i-dos decímetres quadrats (183,22 m2) i la de planta primera 
és de tres-cents vint-i-dos metres i vuitanta-set decímetres quadrats (322,87 m2); el 
conjunt de l’edifici té una superfície construïda de cinc-cents sis metres i nou decímetres 
quadrats (506,09 m2), emplaçat sobre un solar  de superfície  NOU-CENTS NORANTA-
NOU METRES QUADRATS i ocupant una superfície sobre el terreny de TRES-CENTS 
VINT-I-QUATRE METRES QUADRATS. 
 
LIMITA la total finca, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 29,52 metres, dels quals 24,19 metres tenen una profunditat de 
parcel·la mitjana de 32,49 metres i 5,24 metres tenen una profunditat de parcel·la de 
39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de fons de parcel·la apareix entre aquestes 
dues línies de façana paral·leles a l’eix del carrer una façana perpendicular a l’eix del 
carrer de 7,44 metres de la que resol l’encontre amb la façana de major profunditat de 
parcel·la amb una cantonada de secció circular de 3,20 metres de radi; a l’esquerra, 
oest, amb la resta de finca matriu resultant de la segregació, destinada a equipaments 
públics, en una línia de longitud 39,97 metres; al fons, nord, amb el sistema 
d’equipaments municipal del polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i 
Serra, amb el qual limita en una línia de longitud de 29,61 metres; a la dreta, est, amb 
altre finca resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a vial públic, en una 
línia de longitud 32,59 metres.” 
 
Inscripció: Pendent d’inscripció com a finca independent, procedeix de la segregació de 
la finca número 1440, en el Registre de la Propietat de Manresa-4, al volum 888, llibre 
42,  foli 409. 
La seva referència cadastral és:  6430102DG0263S0001DO.  
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SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament sanitari mitjançant 
la seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini cinc 
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé objecte 
de cessió revertirà automàticament de plet dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els 
termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. La reversió gratuïta 
establerta en aquesta condició tindrà lloc automàticament, de forma que, demostrat el 
fet que el bé cedit no es destina a l’ús indicat, serà suficient amb l’acta notarial que 
constati els fets, notificada en la forma legal, perquè la reversió produeixi el seus efectes. 
 
TERCER.- La construcció de l’equipament a que fa referència aquest acord podrà ser 
dut a terme pel propi Servei Català de la Salut o per un tercer mitjançant qualsevol 
negoci jurídic, si bé la prestació del servei sanitari  haurà d’efectuar-lo únicament el 
Servei Català de la Salut a través de les seves entitats proveïdores de serveis sanitaris. 
El terreny és apte per al destí indicat i  correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de 
les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, 
sense cap cost o càrrega per aquest. 
Tots els supòsits i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres de les 
dependències esmentades gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
QUART.- Es faculta a l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, senyor Joan 
Carles Batanés Subirana, per a la signatura de la documentació que sigui necessària 
per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i demanar-li que accepti 
la cessió i que s’atorgui la formalització corresponent. 
 
SISÈ.- 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 o, potestativament, per mitjà de recurs de 
reposició en el termini d’un mes davant del ple, sense perjudici que els legitimats 
activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. Quan la impugnació la 
realitzi una administració pública, no procedirà la interposició de recurs de reposició, 
sinó, potestativament, el requeriment previst a l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
 
 
 
 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

13. Aprovar la modificació de l’article 2 i 3 dels Estatuts que regeixen el 
Consorci urbanístic l’Agulla. (exp. 1263/2018) 

 
Primer.- Per acord de la Junta General del Consorci celebrada el dia 20 de juliol de 2018 
es va aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels Estatuts que regeixen el 
Consorci Urbanístic l’Agulla, segons el següent redactat. 
 

“Art. 2 Àmbit territorial. 
 
L’àmbit territorial del Consorci és comprèn dins de dos àmbits: 
 
Àmbit 1. El comprés per una línia poligonal única que limita, a l’oest i al nord, 
amb la carretera C25 (Eix Transversal), a l’est, en part, amb el polígon industrial 
Sant Isidre, amb les seves possibles ampliacions i, en part, per la carretera C16c 
(de Manresa a Berga), i al sud per la carretera C55 (ronda nord de Manresa). 
 
Àmbit 2. El comprès per una línia poligonal única que limita al nord amb la 
carretera C55 (ronda nord de Manresa), a l’oest, amb el camí dels Casals, i al 
sud i a l’est, amb la carretera BV4501 (de Manresa a Santpedor). 
 
L’expressió gràfica d’aquest àmbit consta al plànol adjunt.” 

 
Segon.- Donat que a l’esmentat acord en el punt tercer es sol·licita que els Ajuntaments 
de Manresa i Sant Fruitós de Bages realitzin la corresponen aprovació inicial de la 
modificació dels estatuts aprovada inicialment pel Consorci, així com el text refós dels 
estatuts, encomanant al Consorci la realització de les corresponents publicacions als 
diaris oficials i als taulers d’anuncis de les corporacions.  
 
Tercer.- Per mitjà del decret 2018-0309, de 21 de març de 2018, es va acordar que la 
denominació del vial i el número de policia de la Casa de la Vila de Sant Fruitós de 
Bages és Plaça de la Vila, 1.  
 
Quart.- Vist l’informe conjunt del Secretari i de la Interventora municipal. 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels estatuts del consorci 
urbanístic l’Agulla, amb la redacció següent: 
 

“Art. 2 Àmbit territorial. 
 
L’àmbit territorial del Consorci és comprèn dins de dos àmbits: 
 
Àmbit 1. El comprés per una línia poligonal única que limita, a l’oest i al nord, 
amb la carretera C25 (Eix Transversal), a l’est, en part, amb el polígon industrial 
Sant Isidre, amb les seves possibles ampliacions i, en part, per la carretera C16c 
(de Manresa a Berga), i al sud per la carretera C55 (ronda nord de Manresa). 
 
Àmbit 2. El comprès per una línia poligonal única que limita al nord amb la 
carretera C55 (ronda nord de Manresa), a l’oest, amb el camí dels Casals, i al 
sud i a l’est, amb la carretera BV4501 (de Manresa a Santpedor). 
 
L’expressió gràfica d’aquest àmbit consta al plànol adjunt.” 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 3 dels estatuts del consorci 
urbanístic l’Agulla, amb la redacció següent: 
 

“Art. 3 Ubicació de la seu  
 
La seu del Consorci serà rotatòria, i coincidirà amb la Presidència.  
 
Així bianualment, comptat a partir de la data de presa de possessió, l'any 2006 i 
comptat per anys naturals, ho serà o bé l'Ajuntament de Manresa, amb domicili 
a la plaça Major 1, 5 i 6, 08241 de Manresa, quan el president del consorci sigui 
l'alcalde de Manresa o bé l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ubicat a la 
Plaça de la Vila, 1, de Sant Fruitós de Bages, 08272, quan el president del 
consorci sigui l'alcalde de Sant Fruitós.  
 
Correspon a la Junta General la facultat d'acordar el canvi de domicili.”  

 
Tercer. Declarar que amb la incorporació d’aquesta modificació el text refós dels estatuts 
quedarà com figura a l’annex d’aquest acord.  
 
Quart.- Sotmetre a procediment d’informació pública durant un termini de 30 dies, previ 
el seu anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a la seu electrònica i al tauler d’edictes municipal. 
 
Cinquè.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, en quan a l’acord 
d’aquest Ajuntament, si durant el període d’exposició al públic no es formulen 
al·legacions. 
 
Sisè.- Disposar que en cas que es produeixi l’aprovació definitiva prevista a l’apartat 
anterior es publiquin els estatuts al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya per la seva entrada en vigor i trametre l’expedient  i el text dels 
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estatuts a la Direcció General d’Administració Local, per a la inscripció del consorci a la 
secció complementària corresponent del Registre del Sector Públic de Catalunya. 
 
Setè.- Delegar en el Consorci urbanístic de l’Agulla la gestió conjunta dels anuncis 
d’exposició pública als diaris oficials esmentats als apartats tercer i cinquè.  
 
Vuitè.- Demanar al Consorci Urbanístic l’Agulla que ratifiqui la modificació de l’article 3 
als sols efectes de recollir el canvi de la denominació de la ubicació de la Casa de la 
Vila de Sant Fruitós de Bages. 
I que l’Ajuntament de Manresa prengui els acords aprovatoris de la modificació 
estatutària en el mateix sentit.  
 
 
Novè.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Manresa i al Consorci Urbanístic 
l’Agulla. 
 
Desè.- Declarar que: 
 
1.- L’acord és un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
 
2.- Si opera l’aprovació definitiva per manca d’al·legacions, prevista en aquest acord, 
aleshores des de l’endemà de la finalització del termini d’informació pública el règim de 
recurs que correspondrà és el següent: 
 

- 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. 
 

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

 
TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DEL SÒL URBANITZABLE NO 
PROGRAMAT I SÒL NO URBANITZABLE DELS TERMES MUNICIPALS DE 
MANRESA I SANT FRUITOS DE BAGES EN L’ENTORN DEL PARC DE L’AGULLA. 
 
TÍTOL I. NOM, ÀMBIT TERRITORIAL, DOMICILI I RÈGIM JURÍDIC  
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Art. 1 Constitució, naturalesa i denominació  
 
Els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, per acords dels seus Plens 
municipals, constitueixen el Consorci Urbanístic denominat "L'Agulla" per al 
desenvolupament, gestió i execució urbanística dels terrenys situats al terme municipal 
de Manresa sobre els àmbits constituïts pels Sectors de Sòl Urbanitzable no programat 
i Sòl No Urbanitzable del Pla General de Manresa i del Sòl No Urbanitzable de Sant 
Fruitós de Bages, sectors que es grafien en el plànols adjunts.  
 
 
 
Art. 2 Àmbit territorial. 
 
L’àmbit territorial del Consorci és comprèn dins de dos àmbits: 
 
Àmbit 1. El comprés per una línia poligonal única que limita, a l’oest i al nord, amb la 
carretera C25 (Eix Transversal), a l’est, en part, amb el polígon industrial Sant Isidre, 
amb les seves possibles ampliacions i, en part, per la carretera C16c (de Manresa a 
Berga), i al sud per la carretera C55 (ronda nord de Manresa). 
 
Àmbit 2. El comprès per una línia poligonal única que limita al nord amb la carretera C55 
(ronda nord de Manresa), a l’oest, amb el camí dels Casals, i al sud i a l’est, amb la 
carretera BV4501 (de Manresa a Santpedor). 
 
L’expressió gràfica d’aquest àmbit consta al plànol adjunt. 
 
Art. 3 Ubicació de la seu  
 
La seu del Consorci serà rotatòria, i coincidirà amb la Presidència.  
 
Així bianualment, comptat a partir de la data de presa de possessió, l'any 2006 i comptat 
per anys naturals, ho serà o bé l'Ajuntament de Manresa, amb domicili a la plaça Major 
1, 5 i 6, 08241 de Manresa, quan el president del consorci sigui l'alcalde de Manresa o 
bé l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ubicat a la Plaça de la Vila, 1, de Sant Fruitós 
de Bages, 08272, quan el president del consorci sigui l'alcalde de Sant Fruitós.  
 
Correspon a la Junta General la facultat d'acordar el canvi de domicili.  
 
Art. 4 Personalitat jurídica i adscripció 
 
1. El consorci gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.  
 
2. El consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris 
continguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Art. 5 Fonts normatives  
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El consorci es regirà pels presents estatuts, per la legislació de règim local, per la 
legislació urbanística aplicable en quant al règim de la seva activitat, per la legislació 
sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu, 
per d’altres normes bàsiques i no bàsiques d’aplicació al conjunt de les Administracions 
Públiques, i per la legislació civil i mercantil, en cada cas aplicable. 
 
Art. 6 Naturalesa jurídica  
 
1. A tots els efectes, el Consorci tindrà la consideració d’entitat urbanística especial i 
condició d’administració urbanística actuant, tot de conformitat amb el que determinen 
els preceptes corresponents de la legislació urbanística catalana. 
 
2. D’acord amb l’anterior, el Consorci pot formular i tramitar qualsevol figura de 
planejament urbanístic derivat, i també formular, tramitar i aprovar definitivament els 
instruments de gestió corresponents.  
 
3. Queda exclòs d'aquesta consideració, respecte de l'àmbit territorial de la modificació 
del Pla general d'ordenació urbanística de Manresa, en tràmit i que té per objecte la 
implantació del Parc Tecnològic del Bages, això sense perjudici que l'Ajuntament de 
Manresa com administració actuant en aquesta modificació cedirà, en el seu moment, 
analitzada la viabilitat jurídica i econòmica, a favor del Consorci els terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta destinats a sistemes.  
 
Art. 7 Recursos  
 
Quan exerciti les seves funcions a través d'actes o resolucions administratives de la 
Junta General o del president del Consorci, en l'exercici de les seves funcions podran 
interposar-se els recursos judicials procedents, previ recurs potestatiu de reposició, en 
el seu cas.  
 
Art. 8 Contractació  
 
El Consorci podrà celebrar contractes de tota mena en compliment dels seus fins, 
adjudicant els esmentats contractes mitjançant els procediments previstos en la 
legislació aplicable.  
 
 
 
Art. 9 Activitats i serveis  
 
Per a la gestió de les activitats i serveis de la seva competència, el Consorci podrà 
utilitzar qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la legislació 
aplicable. 
 
Art. 10 Patrimoni  
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El Consorci podrà tenir patrimoni propi, constituït per tots els béns que les 
Administracions membres li aportin i els adquirits amb recursos propis i actuarà en el 
seu propi nom en exercici de les facultats d'ús i disposició.  
 
L'aportació de béns per part del ens consorciats requerirà acord exprés de la cessió i 
posterior acceptació per la Junta General del Consorci.  
 
Quan gestioni béns de la titularitat de les Administracions consorciades o altres, com 
fiduciari de les mateixes, s'aplicarà el règim jurídic propi dels béns de cadascuna d'elles.  
 
TÍTOL II . FINALITATS, FUNCIONS, POTESTATS I PRERROGATIVES DEL 
CONSORCI  
 
Art. 11 Finalitats i competències 
 
Les finalitats del Consorci, per a la consecució de les quals ostenta plenes 
competències, són:  
 

a) Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages contingut en el Conveni interadministratiu de caràcter urbanístic 
aprovat pel Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Manresa en sessió de data 
20 de febrer de 2006 i de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió del 
mateix dia.  

b) Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament de 
desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris dins els seu àmbit 
territorial de la seva actuació, així com les seves modificacions, obtenint amb 
caràcter previ informe dels Ajuntaments afectats, i de qualsevol instrument 
adjacent ja sigui urbanístic o tributari per l'assoliment de les esmentades 
finalitats.  

c) Obtenir i gestionar els espais públics en l'àmbit territorial del Consorci.  
d) Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les actuacions 

realitzades dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en l'ampliació, 
manteniment i millora dels espais públics.  

e) Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit 
d'actuació.  

f) En no ser objecte de delegació en el Consorci l'atorgament de llicències, 
d'edificació, usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages, faran tramesa al Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i 
autoritzacions atorgades.  

g) Quants actuacions prèvies, conseqüents o complementaris de les anteriors que 
siguin necessàries pel compliment de la seva finalitat  

 
Art. 12  Funcions  
 
Per al compliment dels seus fins el Consorci Urbanístic "L'Agulla" exercirà les següents 
funcions:  

a) Representar als municipis consorciats davant tota mena d'empreses i 
organismes relacionats amb l'àmbit territorial del consorci, i subscriure convenis 
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de col·laboració amb persones o entitats públiques i privades, necessaris per a 
la consecució de les seves finalitats.  

b) Redactar estudis i plans d'actuació de caràcter general o especial i concret per 
tal d'assolir les finalitats esmentades en l'àmbit dels municipis consorciats.  

c) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis 
específics i d'assessorament especial.  

d) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament de serveis, tant pels 
municipis consorciats, com pels veïns i crear ens instrumentals que tinguin 
personalitat jurídica pública o privada per l'assoliment dels seus fins.  

e) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes  
f) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus 

d'autoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions  
g) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels 

ens consorciats  
h) Representar a les entitats associades davant de les altres Administracions i de 

les institucions en els assumptes relacionats amb les finalitats del consorci  
i) En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme 

el propi Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de 
serveis establertes per la legislació de règim local.  

 
Art. 13  Potestats  
 
El Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com 
a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir 
obligacions, establir i explotar serveis, interposar recursos i exercir les accions que 
preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes necessaris per al compliment de 
les finalitats que li són atribuïdes, d'acord amb el que disposen aquests estatuts i la 
legislació aplicable.  
 
Com a entitat urbanística i administració actuant, a més a més i d'acord amb el que 
estableix l'article 8 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, correspon al Consorci en l'àmbit 
de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, les 
potestats i prerrogatives següents:  

a) La reglamentària i d'autoorganització.  
b) La tributària, referida a l'establiment i recaptació de preus públics, taxes, 

contribucions especials, quotes urbanístiques i la financera.  
c) La de programació i planificació.  
d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns. 
e) La d'execució forçosa i la sancionadora.  
f) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords.  
g) La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords.  
h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, 

i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda 
pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la 
Hisenda de l'Estat i de la Generalitat.  
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i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts 
per les Lleis.  

 
 
 
 
 
Art. 14  Delegació de competències  
 
Els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages podran transferir o delegar al 
consorci Urbanístic "L'Agulla" altres competències pròpies de cadascuna d'aquestes 
Administracions, que estiguin relacionades amb el compliment dels fins d'aquest.  
 
La transferència o delegació de competències precisarà, per a la seva eficàcia, la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i la prèvia acceptació de la Junta General.  
 
TÍTOL III.  ÒRGANS DEL CONSORCI I RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
 
Art. 15  Òrgans del Consorci 
 
Els òrgans del Consorci són:  
 

a) La Junta General 
b) El President.  
c) El Vice-president.  
d) El gerent, amb caràcter potestatiu 
e) La Comissió Especial de Comptes  

 
CAPÍTOL I   LA JUNTA GENERAL  
 
Art. 16  La Junta General  
 
La Junta General s'integrarà pel president, el vice-president i 14 vocals, set d'ells 
nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Manresa i set nomenats pel Ple de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. Els membres inicials de la Junta General quedaran designats a 
l'acord de constitució del Consorci. Cadascuna de les Administracions consorciades 
podrà substituir o suplir als membres de la Junta General que els correspongui designar 
i cobrir les vacants que, per qualsevol causa, es produeixin en les vocalies que els 
correspon nomenar. 
  
El seu nomenament pels respectius Plens s'acomodarà a la proporcionalitat existent 
entre els diferents grups polítics representats en cadascuna de les corporació.  
 
Art. 17  Competències de la Junta General  
 
Com a òrgan superior del Consorci corresponen a la Junta General les facultats 
següents:  
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a) Aprovar, si escau, el Reglament i les normes de funcionament del Consorci.  
b) Nomenar el president, el vice-president i el gerent.  
c) Acordar la creació de comissions de treball i òrgans complementaris per a temes 

específics i la fixació de les normes de funcionament d'aquestes comissions.  
d) Encarregar, o bé elaborar, tramitar i adoptar tots els acords relatius als 

instruments de planejament, de gestió i urbanització que calguin, així com 
l'adopció d'acords en matèria d'expropiació.  

e) Informar sobre les normes de qualitat ambiental i de disseny que s'hagin d'aplicar 
a les construccions.  

f) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos  

g) Aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal al servei del 
Consorci.  

h) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els 
pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i 
aprovar els comptes.  

i) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en 
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost. Llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos 
corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que 
disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.  

j) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 
euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada 
sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import 
acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui 
superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.  

k) Aprovar els comptes de l'exercici anterior, vetllar per l'administració del patrimoni 
i decidir sobre l'aplicació dels recursos que es generin.  

l) Aprovar la memòria de la gestió i els estats econòmics.  
m) Acordar els actes de disposició del patrimoni del Consorci, així com alterar la 

qualificació jurídica dels béns de domini públic.  
n) Disposar, alienar i gravar béns del consorci. Aprovar la constitució de Drets de 

superfície i concertar els arrendaments dels béns immobles. L'adquisició de béns 
i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, 
en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions 
patrimonials en els supòsits següents:  
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de 

valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.  
- Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i 

quanties indicats per a les adquisicions de béns.  
o) Acordar, constituir o participar en altres entitats públiques o privades així com 

constituir ens instrumentals i la declaració la lesivitat dels actes administratius 
emanats dels òrgans del Consorci.  

p) El control i la fiscalització de la tasca del President i del Vice-president. 
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q) L'acceptació de delegacions de competències efectuades per altres 
administracions públiques diferents a les consorciades.  

r) El nomenament i contractació del personal i/o serveis de confiança del Consorci, 
i el seu cessament o acomiadament, en el seu cas.  

s) Acordar l'exercici d'accions i recursos de tot ordre, administratius o judicials, 
davant de qualsevol instància, entitat o jurisdicció, en defensa dels drets i 
interessos del Consorci.  

t) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.  
 
Art. 18  Règim de les sessions de la Junta General  
 
La Junta General es reunirà en sessió ordinària trimestralment, i en sessió extraordinària 
a petició d'una tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el President.  
 
Per a la vàlida constitució de la Junta, a efectes de la celebració de sessions, 
deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i secretari o dels 
qui els substitueixin i la de la meitat, almenys, dels membres de la Junta.  
 
Art. 19  Acords de la Junta General  
 
Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels concurrents. Tots els assistents tindran 
dret a un vot, i en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del president.  
 
L'adopció dels seus acords pretendrà assolir la majoria de les vegades el consens, tot 
respectant el règim de les majories de la legislació de règim local (art. 47 de la llei 7/85, 
de 2 d'abril, de bases del règim local).  
 
El nomenament del Gerent i les decisions sobre programació anual d'inversions o, en el 
seu cas, adjudicació en compensació de les aportacions efectuades s'adoptaran per 
majoria absoluta del nombre de membres de la Junta.  
 
CAPÍTOL II  EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT  
 
Art. 20  Règim de la Presidència i vice-presidència  
 
Serà president i vice-president de la Junta General del Consorci les persones qui a 
l’efecte designi la mateixa, en base a les següents regles:  
 
Aquests càrrecs recauran alternativament i de manera rotatòria en els Alcaldes dels 
municipis consorciats.  
 
La duració de la Presidència serà de dos anys i coincidirà amb la durada del mandat de 
les corporacions locals consorciades (4 anys). El Vice-president serà qui no ostenti la 
Presidència.  
 
No obstant, per l’any 2006 i fins que duri l’actual mandat de les corporacions 
consorciades serà President l’Alcalde que sigui proposat de manera consensuada.  
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Ambdós Ajuntaments es comprometen, en l’exercici de la Presidència, a fer participar el 
Vice-president amb voluntat de col·legiació de decisions i la recerca de consens. Aquest 
esperit es traslladarà a totes les accions del Consorci.  
 
Art. 21  Competències del President  
 
Al president de la Junta General del Consorci corresponen les següents facultats:  
 

a) Exercir la més alta representació del consorci en tots els àmbits sens perjudici 
de possibles delegacions que en pugui realitzar, de conformitat amb la normativa 
de règim local.  

b) Portar a terme les accions judicials i administratives per la defensa dels 
interessos i els Drets del Consorci, en les matèries de la seva competència i en 
les de la Junta General en supòsits d'urgència, ratificant-se per aquest òrgan en 
la propera sessió.  

c) Presidir les sessions de la Junta General i dirigir els debats.  
d) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal 

aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, 
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 177.5 del 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el 
pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del 
seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels 
ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de 
la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb 
la Llei reguladora de les hisendes locals.  

e) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes 
administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, 
l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, 
per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que 
tingui n'hi ha de donar compte.  

f) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o 
d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i 
adequades, i donar-ne compte immediat al ple.  

g) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les 
ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres 
òrgans.  

h) Convocar las reunions de la Junta General i fixar l'ordre el dia, a proposta del 
president.  

i) Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es puguin suscitar a la 
Junta General.  

j) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci.  
k) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords 

i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.  
l) Exercir la direcció superior del personal.  
m) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.  
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n) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per a la provisió 
de llocs de treball.  

o) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies 
del Consorci, la legislació atribueixi a la presidència dels ens locals o no estiguin 
atribuïdes a un altre òrgan pels presents estatuts.  

p) El president donarà compte succintament a la Junta General de les resolucions 
que hagués adoptat des de l'última sessió, a l'efecte que la Junta conegui i 
fiscalitzi la seva gestió.  

 
Art. 22  De les delegacions del President al vice-president  
 
El president de la Junta podrà delegar les seves funcions en el vice-president. En cas 
de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president serà substituït pel 
vicepresident.  
 
CAPÍTOL III   EL GERENT  
 
Art. 23  Règim jurídic del Gerent  
 
La Junta General, per majoria absoluta, a proposta del President i acord exprés del vice-
president, podrà nomenar un gerent que tindrà les competències que li assigni el propi 
acord de nomenament.  
 
TÍTOL IV   PERSONAL  
 
Art. 24  Règim del personal i funcions reservades  

 
1. El personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions que hi 
participen, el seu règim jurídic serà l’aplicable al personal d’adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establerts en els llocs de treball equivalents 
a aquella. 
 
2. El Consorci estarà assistit per una secretaria i una intervenció i comptarà amb una 
tresoreria. 
 
3. Els càrrecs de secretaria i intervenció, així com la tresoreria seran exercits pels 
funcionaris que exerceixin aquestes funcions en algun dels municipis consorciats. En tot 
cas aquests funcionaris podran delegar aquestes funcions en un altre funcionari de 
carrera de la respectiva corporació. La tresoreria podrà ser exercida també per un 
funcionari de qualsevol dels municipis. 
 
4. El desenvolupament de les funcions es farà en règim d’acumulació amb les del 
municipi d’origen en els termes establerts a la legislació aplicable.  
 
5. Per acord de la Junta General es determinarà lliurement a quin ajuntament o 
ajuntaments correspondrà, de forma conjunta o compartida, acumular la secretaria, la 
intervenció i la tresoreria del consorci.  
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TÍTOL V  RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER DEL CONSORCI  
 
Art. 25  Del finançament del Consorci  
 
La participació al consorci es reconeixerà i comptabilitzarà d'acord amb les aportacions 
de les Administracions consorciades.  
 
Les aportacions econòmiques dels membres del Consorci destinades al seu 
finançament podran ser directes i/o indirectes.  
 
Ambdós Ajuntaments, pel que fa a l'aportació directa, calcularan d'acord amb la 
participació de cada municipi en el tram de població que li correspongui, de tal manera 
que es fixa l'aportació inicial en 1 euro × habitant de cadascun dels membres 
consorciats. La població es calcularà amb les darreres xifres aprovades per l'Institut 
Nacional d'Estadística de forma oficial.  
 
En concepte d'aportació indirecta el Consorci es finançarà amb el producte resultant que 
s'obtingui de l'Impost d'Activitats Econòmiques, de l'Impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, de l'Impost de Béns Immobles i de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i obres que es generin dins de l'àmbit territorial de la seva 
actuació.  
 
Resten exclosos l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que es generin en el 
sector delimitat per la modificació del PGOU de Manresa en tràmit, per possibilitar la 
implantació del Parc Tecnològic del Bages, a resultes del conveni subscrit entre 
l'Ajuntament de Manresa i l'empresa Projectes Territorials del Bages, provinents de 
procediments anteriors a l'aprovació dels presents Estatuts.  
 
Els retards que es produeixin en el pagament de les quantitats que les Administracions 
consorciades hagin d'abonar al Consorci i que impliquin costos financers o d'una altra 
naturalesa per a aquest últim, seran assumits per l'Administració que hagués ocasionat 
el retard.  
 
 
Art. 26  Dels Recursos del Consorci  
 
1. La hisenda del consorci podrà nodrir-se dels següents recursos:  
 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altre de dret privat. 
b) Els tributs propis classificats en taxes i contribucions especials 
c) Les subvencions  
d) Les aportacions directes i indirectes dels ajuntaments consorciats. 
e) Els percebuts en concepte de preus públics.  
f) El producte de les operacions de crèdit. 
g) El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves 
competències.  
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h) Les altres prestacions de dret públic. 
 

2. De ser suficients per al funcionament del Consorci, els ingressos diferents de les 
aportacions provinents dels municipis consorciats poden substituir, en tot o en part, pels 
procedents dels recursos diferents als indicats a la lletra c) de l’apartat anterior.   
 
Art. 27  De les subvencions  
D'acord amb la programació de les inversions que s'estableixin en l'àmbit territorial a 
desenvolupar pel Consorci, per acord de la Junta General es podrà concórrer a quantes 
convocatòries de subvencions i ajudes convoqui qualsevol administració.  
 
Art. 28  
 
Del Pressupost  
El Consorci tindrà un pressupost anual propi, aprovat per la Junta General i formalitzarà 
anualment la seva comptabilitat.  
 
La Junta General, a proposta del President i previ informe de la Intervenció, aprovarà un 
pressupost anual d'ingressos i despeses abans del 31 de desembre de cada any, per 
aplicar-lo a l'exercici econòmic següent. Igualment, n'aprovarà les modificacions durant 
l'exercici. Si en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà prorrogat 
l'anterior.  
 
El règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim 
local i altra normativa que en el futur es dicti sobre la matèria. Les bases d'execució del 
pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les 
competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i 
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments.  
 
Tots els actes, documents i expedients de l'Administració del Consorci i de totes les 
entitats depenents d'aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la 
que se'n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i 
la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 
213 a 223 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de Llei 
d'hisendes locals. Tanmateix, haurà de retre comptes al Tribunal de Comptes i la 
Sindicatura.  
 
La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d'eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d'Intervenció general.  
 
Es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de la 
intervenció de l’Ajuntament de Manresa.  
 
El pressupost del consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de Manresa 
i, igualment, els seus comptes s’inclouran en el compte general de l'Ajuntament de 
Manresa.  
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Art. 29  De la Comissió Especial de Comptes  
 
La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un màxim 
de sis vocals (tres de cada municipi) a designar per la Junta General en la primera sessió 
plenària.  
 
Correspon a la Comissió l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes del Consorci en els 
termes indicats a la Llei d'Hisendes Locals.  
 
Art. 30  Gestió tributària  
 
El consorci exercirà funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les 
contribucions especials, el fet imposable de les quals consisteixi en la realització d'obres 
públiques o per l'ampliació o establiment o ampliació de serveis públics prestats pel 
Consorci en el seu àmbit i investit de la corresponent competència, en el seu àmbit 
d'actuació, en els termes de la legislació d'hisendes locals  
 
El consorci exercirà funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les taxes, el 
fet imposable de les quals consisteixi en la prestació d'un servei públic o la realització 
d'una activitat administrativa en el seu àmbit d'actuació, quan estigui investit de la 
corresponent competència en els termes de la legislació d'hisendes locals  
 
El consorci fixarà i gestionarà els preus públics de conformitat amb la legislació 
d'hisendes locals, sempre que cobreixin el cost dels serveis.  
 
TÍTOL VI  MODIFICACIONS DELS ESTATUTS, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ  
 
Art. 31  Dels Acords que afectin els estatuts  
 
Els acords sobre modificació d'estatuts i dissolució del Consorci hauran de ser 
inicialment aprovats, almenys, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels 
membres de la Junta General i sotmesos a l'aprovació definitiva de cadascuna de les 
Administracions consorciades, en els termes previstos per la legislació respectiva.  
 
 
Art. 32  Durada i causes de dissolució  
 
El Consorci tindrà una durada indefinida per al compliment dels fins assenyalats en 
aquests estatuts i subsistirà mentre perdurin els esmentats fins, no obstant el Consorci 
es podrà dissoldre per alguna de les causes següents:  
 

a) Impossibilitat de realització dels seus fins, motivat per la falta o insuficiència de 
les aportacions compromeses per les Administracions consorciades o per 
qualsevol altra causa, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta de membres 
de la Junta General.  
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b) Transformació del Consorci en una altra entitat, per acord concurrent de les 
Administracions consorciades.  

c) Acord mutu de les Administracions consorciades 
 

Art. 33  Efectes de la dissolució en front de tercers  
 
En tot cas, la modificació o dissolució del Consorci haurà de respectar la vigència dels 
drets i obligacions contretes pel mateix davant tercers, en quan subsisteixin legalment i 
puguin ser exigits.  
 
Art. 34  Règim jurídic de la dissolució  
L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació 
dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i 
instal·lacions existents que es determinarà en funció de les aportacions realitzades per 
cadascun dels membres.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

 
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
No consten 
 
PRECS I PREGUNTES  
  
14. Prec del grup municipal CIU sobre l’emissió del  programa La Sexta 

Columna sobre Sant Fruitós de Bages (exp. 1335/2018) 
 
“Bienvenidos a los municipios mas ricos de España, en Madrid, en Galícia o en 
Catalunya (...)”. Així comença el reportatge del programa La Sexta Columna nomenat 
“De Villamucho a Villapoco: ruta por la España desigual”, un reportatge que es va emetre 
per televisió el dia 20/04/2018 i que es va tornar a emetre els dies 10 i 17 d’agost 
passats.  
 
Quan nomena la paraula Catalunya es pot veure la imatge de l’entrada per carretera a 
Pineda de Bages. 
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Però no parla només de Pineda sinó també de Les Brucardes, com a dues 
urbanitzacions de luxe on hi viu gent molt adinerada. 
 
L’alcalde explica en el reportatge el motiu pel qual la renda per càpita de Sant Fruitós 
és la segona més alta d’Espanya, i posa com a exemple a una família concreta, dient 
textualment: 
 

 
 
“Los Joyeros T... son residentes en nuestro municipio desde hace muchos años”. 
 
Lamentablement, aquest estiu, la urbanització de Pineda de Bages ha estat víctima de 
nombrosos robatoris. De fet, estem convençuts que des del període comprès entre l’abril 
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del 2018 fins a dia d’avui, en cinc mesos i escaig, no hi havia hagut mai tants robatoris 
o intents de robatori en aquesta urbanització, com ara. També n’hi ha hagut a Les 
Brucardes, però segons la informació que tenim el nombre ha estat inferior. 
 
Moltes persones que són veïnes de Pineda consideren que aquest reportatge de La 
Sexta podria haver estat un incentiu per als lladres alhora d’escollir les seves víctimes.  
Lamentablement el programa s’ha emès tres vegades aquest any, la primera a l’abril i 
dues més durant el mes d’agost, i la sospita dels veïns sembla que podria tenir algun 
fonament. 
 
Entenem que aquest reportatge no reporta cap benefici al nostre municipi, ans el 
contrari. 
 
Desconeixem si el senyor alcalde tenia l’autorització de la família que anomena de forma 
expressa per donar el seu nom en un reportatge de televisió, però en el cas que no fos 
així ho trobem molt poc encertat, poc ètic i fins i tot il·legal, ja que les dades del padró 
municipal no es poden difondre públicament.  
 
Així doncs, pels fets que s’han exposat sobre la sospita que aquest programa pugui tenir 
alguna relació amb l’increment sobtat de robatoris a Pineda de Bages, amb la idea que 
no beneficia al nostre municipi i amb l’agreujant de que es donen dades personals d’una 
família, els regidors del grup municipal de CiU 
 
DEMANEM AL PLE: 
 

Que l’alcalde sol·liciti a La Sexta la retirada definitiva d’aquest programa, que 
actualment es pot visualitzar a través de la pàgina web, accessible amb registre, 
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/lasexta-columna/temporada-
1/villamucho-y-villapoco-ruta-por-la-espana-
desigual_5ada59e17ed1a8a1fe0b3351/, i que demani també que no es torni a 
emetre en cap més ocasió per televisió. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

15. Pregunta del grup municipal CIU sobre l'inici d'expedient per a nomenar 
santfruitosenc il.lustre a Alfred Figueras (exp. 1334/2018) 

 
El passat 13 de setembre de 2018 va tenir lloc el Ple Extraordinari per atorgar el títol de 
Santfruitosenc Il·lustre al pintor Alfred Figueras i Sanmartí. 
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En el decurs del plenari ni el regidor de cultura ni l’alcalde van fer cap referència al fet 
que la iniciativa d’aquesta proposta va ser feta pel nostre grup municipal, de manera que 
semblava que, tant l’un com l’altre, volien amagar aquest fet, fins arribar al punt en que 
l’alcalde, en la seva segona intervenció va llegir textualment l’acord de ple, obviant el 
primer paràgraf (com si no existís) que deia literalment el següent:  
 
Primer. En data 31 de gener de 2018 va entrar per registre d’entrada número E/000437-
2018 una petició de la senyora Mercè Casals Martínez com a portaveu del grup 
municipal CIU on sol·licitava l’inici del tràmit per declarar al pintor Alfred Figueras 
santfruitosenc il·lustre, aportant la seva biografia i fent referència a la seva extensa obra 
pictòrica. 
 
D’aquesta manera l’alcalde va començar llegint l’acord de ple en el segon paràgraf que 
deia: 
 
Segon. Atès que el Decret d’alcaldia número 187/2018 de 19 de febrer del 2018 es va 
iniciar l’expedient administratiu per determinar els mèrits o circumstàncies que 
aconsellin la concessió o la denegació del títol de santfruitosenc il·lustre al senyor Alfred 
Figueras Sanmartí, segons estableix l’article 5 del reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Aquest fet ens va fer adonar de dues coses: la primera, la voluntat expressa de l’alcalde 
d’amagar un fet real, com és que la proposta va sorgir del nostre grup municipal, i la 
segona, que l’inici de l’expedient es va fer per decret de l’alcalde i no per acord de ple, 
tal i com marca el Reglament d’Honors i Distincions en el seu article cinquè, apartat cinc, 
que diu: 
 
Article 5. Procediment d’atorgament d’honors 
 

(...) 5. Formulada la iniciativa i vist l’informe de la instrucció prèvia, es resoldrà 
sobre el Ple per majoria simple sobre la incoació, en el cas de la iniciació 
d’ofici, o sobre l’admissió a tràmit, en cas de sol·licitud, previ l’informe tècnic 
del servei municipal que l’Alcalde disposi com a més adient per valorar els mèrits 
a reconèixer amb l’honor i el dictamen de la comissió informativa competent (...). 

 
Per tant entenem que hi havia d’haver un acord de Ple per majoria simple i no un decret 
d’alcaldia que incoés l’inici de l’expedient. 
 
Arribats a aquest punt volem demanar a l’alcalde dues qüestions: 
 
Primera.- Per quin motiu l’alcalde va obviar el fet que la iniciativa d’atorgar el títol de 
Santfruitosenc Il·lustre al pintor Alfred Figueras i Sanmartí havia estat del nostre grup 
municipal, evitant llegir el primer punt de l’acord de ple que així ho explicava de manera 
molt clara i concisa? 
 
Segona.- Per quin motiu es va iniciar l’expedient amb un decret d’alcaldia i no per acord 
de ple, tal i com marca el punt 5.5. del reglament d’honors i distincions? 
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Tercera.- Aquest fet pot suposar algun problema que faci iniciar de nou l’expedient i 
l’informe emès pel secretari, el qual afirmava que s’ajustava al reglament? 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
del Ple essent les 22:32 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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