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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 13 de DESEMBRE de 2018, que es publica conjuntament amb 
el registre sonor, és el següent :  

 
“ACTA NÚM. 1/2019 ( 1213.03.001 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
10 DE GENER DE 2019 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP ) 
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat 
 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:00 hores del dia esmentat a 
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal 
efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament, 
els senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se acte 
seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment fixat.  
 
No obstant, els següents membres del 
Ple s’incorporen en el punt que 
s’indica:  

- Vicenç Llorens Concustell, en el 
punt 2 de l’ordre del dia. 

- Àdria Mazcuñán i Claret, en el 
punt 3 de l’ordre del dia. 

- Mònica Cruz Franch, en el punt 5 
de l’ordre del dia.  
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACIÓ 

TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple celebrat el dia 13 
de desembre de 2018.  

1761/2018 3 00:01:27 

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 00:01:44 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 3 i 17 de desembre de 
2018 (ordinàries) 

1756/2018 
1825/2018 

24 00:50:37 

4. Donar compte de l’actualització 
del cartipàs municipal del mandat 
2015-2019 en matèries 
competència del Ple per raó del 
canvi de portaveu del grup 
municipal Gent fent Poble. 

884/2015 25 01:17:01 

5. Donar compte específic de l'acord 
de la Junta de Govern Local de 28 
de desembre de 2018, sobre el 
Contracte administratiu especial 
per l’adquisició del dret de ple 
domini de la finca “Can Figueras” 

1549/2018 40 01:19:41 

6. Informació de les regidories  - 69 01:51:47 

MOCIONS I PROPOSTES    

ASSUMPTE SOBREVINGUT    

S
1   

Moció que presenta el grup 
municipal PSC sobre el 
compliment de les mesures 
d'implantació de la Renda 
Garantida de la Ciutadania  

78/2019 69 02:06:58 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  No consten   

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

7. Modificació de l’Ordenança 
municipal sobre manteniment de 
parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per 
a la prevenció d’incendis   

1884/2018 72 02.40:45 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

8. Aprovació del Reglament del 
Consell d’Infants de Sant Fruitós 
de Bages   

436/2018 84 03:17:17 
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9. Aprovació de l’expedient de 
contractació i plec de clàusules 
administratives particulars per a la 
realització d'operacions 
patrimonials per al foment 
d'activitats amb persones 
discapacitades: Lot 1 Cessió d'ús 
del Teatre Casal Cultural i 
concessió de domini públic de les 
aules de l'escola de música en el 
marc de la inserció de persones 
amb discapacitat física, psíquica o 
sensorial; Lot 2: Constitució d'un 
dret de superfície per el 
desenvolupament d'un centre 
educatiu o assistencial que 
desenvolupi usos previstos en el 
planejament per a persones amb 
discapacitat física, psíquica o 
sensorial 

673/2018 (*) 90 03:28:01 

PRECS I PREGUNTES  No consten   

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrat el dia 13 de 
desembre de 2018 (exp. 1761/2018) 

 
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  
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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) 

 
ANY 2018 
 

NÚM.  
DECRET 

DATA EXPEDIENT ASSUMPTE 

2018-1396 
23/11/2018 

20:06 
1712/2018 

Aprovació de la convocatòria i bases 
del procés selectiu per la creació 
d’una borsa de treball 
d’administratius/ves.  

2018-1397 
23/11/2018 

20:09 
105/2018 

Autorització d’accés a la informació 
pública de l’expedient 105/2018 
sol.licitada per Hostal Pineda Bages 
SA 

2018-1398 
25/11/2018 

18:55 
1210/2018 

Ordre d’execució adreçada al 
propietari de la finca del Carrer Lluís 
Castells, 8, degut a la nidificació de 
coloms a l’edifici 

2018-1399 
26/11/2018 

10:23 
1698/2018 

Incoació de procediment sancionador 
de trànsit (relació 18050398) 

2018-1400 
26/11/2018 

10:50 
1699/2018 

Incoació de procediment sancionador 
de trànsit (relació 18051448) 

2018-1401 
26/11/2018 

13:41 
1406/2018 

Aprovació de l’adjudicació de les 
obres contingudes en el "Projecte 
executiu de reparació de l'ascensor 
exterior de la Rosaleda" i servei de 
manteniment integral. 

2018-1402 
26/11/2018 

14:58 
171/2018 

Aprovació de la sol·licitud d'ampliació 
de termini d'execució i justificació de 
la subvenció del Catàleg de serveis 
2018 de la Diputació de Barcelona de 
l'actuació "publicació de llibres de 
divulgació històrica i didàctica de Sant 
Fruitós de Bages 

2018-1403 
26/11/2018 

15:00 
1093/2018 

Correcció d’errada material en el 
Decret d’Alcaldia número 2018-1173 
de data 15 d’octubre de 2018. 
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2018-1404 
26/11/2018 

15:03 
262/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de subvenció 
nominativa (conveni) amb 
l’Associació Brogit Difonem Cultura 
de St. Fruitós, exercici 2018 

2018-1405 
27/11/2018 

8:28 
774/2018 

Deixar sense efecte una liquidació 
tributària aprovada i l’atorgament de 
la bonificació en la quota tributària de 
l’ICIO (impost de construccions) 

2018-1406 
27/11/2018 

8:31 
1355/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contracte per l’execució de les 
obres de condicionament de zona 
esportiva fase 5 (grades), 
pavimentació de zona de jocs i millora 
de pavimentació. 

2018-1407 
28/11/2018 

10:55 
1581/2018 

Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de NOVEMBRE 
2018 

2018-1408 
28/11/2018 

13:41 
909/2018 

Avocar la competència i aprovar 
l’adjudicació del contracte de 
subministrament d’un vehicle 
especial tipus tren destinat al 
transport turístic pel municipi de Sant 
Fruitós de Bages. 

 

2018-1409 
29/11/2018 

10:57 
1743/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i ordenació 
de pagaments corresponents a 
l'expedient nº 1743/2018 de relació 
de factures, núm de relació 
O/2018/257 i O/2018/260 

2018-1410 
29/11/2018 

11:02 
1580/2018 

Aprovació de les gratificacions per 
serveis extraordinaris, hores 
extraordinàries del personal de la 
Corporació i dels desplaçaments, 
corresponents al mes d’octubre de 
2018. 

2018-1411 
29/11/2018 

15:31 
952/2018 

Aprovació de les certificacions i les 
respectives factures, corresponents a 
les obres d’asfaltatge i millora en 
diversos àmbits del municipi de Sant 
Fruitós de Bages.  
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2018-1412 
29/11/2018 

15:51 
1226/2018 

Reintegrament parcial de les 
subvencions concedides per aplicar 
als interessos dels préstecs destinats 
a finançament d’inversions 
municipals concedides per la 
Diputació de Barcelona.   

DECRET 2018-
1413 

29/11/2018 
18:51 

1756/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local pel dia 3 
de desembre de 2018 

DECRET 2018-
1414 

29/11/2018 
18:52 

1716/2018 

Aprovació de la convocatòria i les  
bases del procés selectiu per la 
creació d’una borsa de tècnic/a 
auxiliar de Joventut.  

DECRET 2018-
1415 

29/11/2018 
18:53 

211/2018 

Adjudicació del contracte menor de 
servei de recollida de la fracció  
orgànica dels nuclis de Torroella i 
Rosaleda, a conseqüència de 
l’avocació temporal de part de les 
competències delegades al Consorci 
del Bages per la Gestió de Residus 
per a la prestació del servei de gestió 
dels residus en una prova pilot de 
recollida de les fraccions de resta i 
orgànica municipals als nuclis de 
Rosaleda i Torroella 

2018-1416 
29/11/2018 

20:48 
270/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) amb 
AVV La Rosaleda, exercici 201. 

2018-1417 
29/11/2018 

20:48 
884/2018 

Validació i la facturació dels serveis 
concertats de les places públiques de 
la Residència municipal d’avis de 
Sant Fruitós de Bages  

2018-1418 
29/11/2018 

20:48 
666/2017 

Informar sobre la bonificació de la 
taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals per ús de 
deixalleria i compostatge domèstic, 
prèviament a la resolució de 
l’Organisme de Gestió Tributària (2a 
remesa). 

2018-1419 
29/11/2018 

20:48 
105/2018 

Aprovació de la factura número 
2018162, fi de contracte Lot 1 
elaboració del cens de parcel·les en 
deficitari estat de conservació, 
condicions de seguretat i salubritat. 
Expedient 105/2018 
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2018-1420 
29/11/2018 

22:04 
805/2017 

Tràmit d’audiència prèvia a la 
caducitat de la llicència d’obres 
atorgada amb numero 1057/2015.  

2018-1421 
29/11/2018 

22:06 
1679/2018 

Autorització per la cessió d’ús de 
vehicles de propietat municipal a 
entitats locals.  

2018-1422 
29/11/2018 

22:07 
1750/2018 

Delegació de la facultat per a celebrar 
matrimoni civil, en la regidora Cristina 
Murcia Caraballo 

2018-1423 
29/11/2018 

22:08 
1749/2018 

Delegació de la facultat per a celebrar 
matrimoni civil, en el Regidor Xavier 
Racero Esquius 

2018-1424 
29/11/2018 

22:09 
1715/2018 

Aprovació d’assistència a cursos i 
jornades per part de personal divers. 

2018-1425 
30/11/2018 

11:53 
1515/2017 

Resolució d’atorgament de llicència 
ambiental d'activitat de Tanatori amb 
crematori. 

2018-1426 
30/11/2018 

11:58 
1557/2018 

Tràmit d’audiència als interessats 
respecte ordre d'execució d'obres als 
vorals de l'avinguda Girona (conducte 
sanejament PAIDOS). 

2018-1427 
30/11/2018 

13:24 
1550/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d’obligació i ordenació 
de pagament , corresponent a 
l’expedient núm.  1550/2018 de 
RELACIÓ DE FACTURES, núm.  
relació O/2018/22 de l’empresa UTE 
SANT FRUITÓS. Aixecament de 
Reparament.  

2018-1428 
30/11/2018 

13:28 
1760/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de Serveis 
a la Ciutadania pel dia 5 de desembre 
de 2018 

2018-1429 
30/11/2018 

13:29 
1759/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de 
Presidència i Serveis Centrals pel dia 
5 de desembre de 2018 

2018-1430 
30/11/2018 

15:26 
1758/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de 
Promoció del Territori pel dia 5 de 
desembre de 2018 
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2018-1431 
30/11/2018 

15:27 
730/2017 

Resolució del recurs de reposició de 
l’aprovació de reconeixement de 
l’obligació i pagament de subvenció 
de primer establiment per la 
construcció i adequació de la 
residència assistida i centre de dia 
gent gran.  

2018-1432 
30/11/2018 

15:29 
948/2018 

Superació del període de prova d’una 
administrativa.  

2018-1433 
30/11/2018 

17:02 
1740/2018 

Aprovació de la devolució d'ingressos 
indeguts abonats erròniament pel 
Consorci del Bages per a la Gestió de 
Residus 

2018-14341 
01/12/2018 

11:21 
1532/2018 

Anul·lació del document 
d’autoliquidació per manca de 
realització de l’objecte tributari.  

2018-1435 
01/12/2018 

11:23 
1600/2017 

Aprovació de l’acta de recepció dels 
treballs pel subministrament i 
muntatge d’una instal·lació solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum a 
tres equipaments municipals de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

2018-1436 
01/12/2018 

11:31 
1741/2018 

Inscripció d’alta al Registre municipal 
d'entitats i associacions de 
l’Associació Cavalcada de Reis.  

2018-1437 
01/12/2018 

11:32 
1230/2018 

Aprovació provisional de la llista 
d’admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data de les  
proves del procés selectiu per la 
creació d'una borsa de treball 
d'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. 

2018-1438 
01/12/2018 

11:34 
459/2016 

Atorgament de llicència d’obres i 
canvi d' ús per destina a restauració 
part del Mas de Sant Iscle 

                                                        

1 Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-1434, d’1.12.18, que correspon signar al Regidor d’Hisenda, 
per delegació d’Alcaldia (que s’esmenta), hi consta com a signatari i ha signat efectivament l’Alcalde, la qual 

cosa s’esmena amb aquesta diligència.  
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2018-1439 
03/12/2018 

7:42 
1560/2017 

Declaració de suspensió del 
procediment de llicència urbanística 
d'ús provisional d'aparcament de 
camions i automòbils. 

2018-1440 
03/12/2018 

9:29 
1341/2018 

Acceptació de pagament 
d’indemnització concedida per la 
companyia ALLIANZ per danys 
causats a béns públics amb ocació 
d’accident de trànsit (emissió de 
document de liquidació a efectes de 
formalització del pagament) 

2018-1441 
03/12/2018 

10:17 
1730/2018 

Autorització per trànsit pel terme 
municipal d'activitat esportiva no 
competitiva (recorregut turístic de 
cotxes clàssics organitzat per Clàssic 
Motor Club Bages)  

2018-1442 
03/12/2018 

13:51 
1457/2018 

Contractació temporal amb motiu del 
Projecte RUBIK del Consell Comarcal 
del Bages.  

2018-1443 
03/12/2018 

14:35 
1732/2018 

Renúncia voluntària com a tècnic 
auxiliar de joventut. 

2018-1444 
03/12/2018 

15:09 
1788/2018 

Convocatòria de la Junta de 
Portaveus pel dia 12 de desembre de 
2018. 

2018-1445 
03/12/2018 

15:21 
264/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) amb 
Unió Musical del Bages, exercici 
2018.  

2018-1446 
03/12/2018 

15:21 
268/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) amb 
la  Comissió de festes Enramades 
carrer Nou, exercici 2018.  

2018-1447 
03/12/2018 

15:21 
952/2018 

Aprovació de la certificació 1 (millora 
d’un tram de camí ral) i la respectiva 
factura, corresponents a les obres 
d’asfaltatge i millora en diversos 
àmbits del municipi de Sant Fruitós de 
Bages.   
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2018-1448 
03/12/2018 

15:21 
961/2017 

Aprovació de la factura número 36-
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.  

2018-1449 
03/12/2018 

15:22 
1600/2017 

Aprovació de la 3a certificació (última) 
i la factura número 211 corresponent 
al subministrament i muntatge d’una 
instal·lació solar fotovoltaica en règim 
d’autoconsum a tres equipaments 
municipals de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages.  

2018-1450 
03/12/2018 

15:22 
231/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) amb 
Escola Monsenyor Gibert, exercici 
2018.  

2018-1451 
03/12/2018 

15:22 
223/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) amb 
AEE Paidos, exercici 2018.  

2018-1452 
03/12/2018 

16:29 
80/2018 

Declaració de finalització de 
procediment i arxivament de 
l’expedient núm. 80/2018, per 
adopció de mesures de protecció de 
la legalitat urbanística.  

2018-1453 
03/12/2018 

16:30 
1365/2017 

Declaració de finalització de 
procediment i arxivament de 
l’expedient núm. 1365/2047, per 
adopció de mesures de protecció a la 
legalitat urbanística.  

2018-1454 
03/12/2018 

16:34 
1746/2018 

Incoació de procediment sancionador 
de trànsit (relació 18052776) 

2018-1455 
03/12/2018 

16:49 
1443/2015 

Imposició de penalitats a l’empresa 
contractista del servei de 
manteniment integral de l’enllumenat 
públic i semàfors, amb garantia total, 
per incompliments contractuals. 

2018-1456 
03/12/2018 

16:56 
1606/2018 

Comunicació urbanística per ignifugar 
estructura d’altell i tallafocs.  
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2018-14572 
03/12/2018 

16:59 
105/2018 

Aprovació de  liquidació tributària 
complementària.  

2018-1458 
03/12/2018 

17:10 
1736/2018 

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

2018-1459 
03/12/2018 

17:14 
1744/2018 

Aprovació per ocupació de via pública 
per a la realització de rodatge.  

2018-1460 
03/12/2018 

17:16 
1748/2018 

Nomenament interí per programa 
temporal com a delineant 

2018-1461 
03/12/2018 

17:18 
1745/2018 

Desestimació de sol·licitud d’ús 
d’espai per aprenentatge en 
conducció de vehicles a motor per 
pràctica esportiva.  

2018-1462 
04/12/2018 

16:06 
1784/2018 

Incoació de procediment sancionador 
de trànsit (relació 18053188) 

2018-1463 
04/12/2018 

16:16 
1444/2018 

Aprovació de l’adjudicació del 
contracte de les obres contingudes en 
el “Projecte de reforma de la 
instal·lació de climatització de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages (Fase 3). 

2018-1464 
05/12/2018 

11:17 
1603/2018 

Atorgament de llicència d’obres 
menors per tancament de parcel.la.  

2018-1465 
05/12/2018 

11:45 
1689/2018 

Atorgament de llicència d’obres 
menors per tancament de parcel.la. 

2018-1466 
05/12/2018 

14:43 
1317/2018 

Devolució d’ingressos indeguts de 
subvenció atorgada per la Generalitat 
de Catalunya (Servei d'Ocupació de 
Catalunya) 

                                                        

2 Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-1457, de 3.12.18, consta erròniament com a “Decret 
d’Alcaldia” quan havia de ser “Decret del regidor de Serveis Econòmics”, així com la delegació corresponent, 
que s’esmena seguidament: “Atès que la Regidoria d’Hisenda actua per la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde;  Data de delegació: 18 de juny de 2015; Numero decret: 2015 – 0480; Publicació 
al BOPB: 3 de juliol de 2015” 
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2018-1467 
05/12/2018 

14:45 
1722/2018 

Aprovació de compensació de 
deutes, entre la liquidació pels 
subministraments del bar ubicat a 
l’edifici Nexe i els drets de cobrament 
generats per diverses factures. 

2018-1468 
05/12/2018 

15:24 
1787/2018 

Adhesió al Pla Agrupat de formació 
2019 promogut per la Diputació de 
Barcelona 

2018-1469 
05/12/2018 

15:29 
1605/2018 

Atorgament de llicència d’obres 
menors per tancament de parcel.la 

2018-1470 
05/12/2018 

15:37 
1794/2018 

Compactació de jornada per 
conciliació amb la vida familiar  

2018-1471 
05/12/2018 

15:44 
1780/2018 

Autorització de pas pel terme 
municipal de la Cursa Solidària per La 
Marató – Associació Manresa per la 
Marató. 

2018-1472 
05/12/2018 

15:46 
1687/2018 

Compactació de jornada per cura de 
fill menor de tres anys. 

2018-1473 
05/12/2018 

15:48 
980/2018 

Citació per revisió d’exàmen en 
oposició per treballadora social.  

2018-1474 
05/12/2018 

15:49 
980/2018 

Citació per revisió d’exàmen en 
oposició per treballadora social.  

2018-1475 
05/12/2018 

15:55 
1693/2018 

Incoació del procediment d’extinció 
del efectes de la declaració 
responsable d’obertura d’activitat  de 
consultori psicològic.  

2018-1476 
05/12/2018 

16:01 
1230/2018 

Correcció d’errada en el Decret 
d’aprovació de la llista provisional 
d’admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data de la 
prova per borsa de treball d’agents de 
policia local.  

2018-1477 
07/12/2018 

22:43 
181/2017 

Aprovar el padró d’usuaris del servei 
d'atenció domiciliària corresponent al 
mes de novembre 2018 

2018-1478 
07/12/2018 

22:44 
1674/2018 

Aprovació del pagament de la quota 
Consorci Urbanístic L’Agulla any 
2018.  

2018-1479 
07/12/2018 

22:45 
227/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de subvenció 
nominativa (conveni) amb AMPA Llar 
d'Infants Les Oliveres, exercici 2018.  
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2018-1480 
07/12/2018 

22:45 
233/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de subvenció 
nominativa (conveni) amb Escola 
Paidos, exercici 2018 .  

2018-1481 
07/12/2018 

22:45 
1226/2016 

Aprovació de la factura número 
F2018015 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. 

2018-1482 
07/12/2018 

22:45 
1297/2018 

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

2018-1483 
07/12/2018 

22:46 
114/2018 

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

2018-1484 
10/12/2018 

8:29 
1710/2018 

Imposició i ordenació de Quotes 
Urbanístiques del projecte 
d’urbanització de la Unitat d'Actuació 
15a “El Cementiri”.  

2018-1485 
10/12/2018 

16:50 
1761/2018 

Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió ordinària del Ple municipal pel 
dia 13 de desembre de 2018.  

2018-1486 
10/12/2018 

16:52 
1480/2014 

Acceptació de la concessió dels ajuts 
de suport tècnic de subministrament 
d’aparells per al control de les 
condicions climàtiques i ambientals 

2018-1487 
10/12/2018 

16:56 
948/2018 

Continuïtat del nomenament interí per 
programa temporal d’una 
administrativa adscrita a Serveis 
Econòmics.  

2018-1488 
10/12/2018 

16:58 
23/2016 

Convocatòria del Consell Municipal 
Ràdio Sant Fruitós pel dia 18 de 
desembre de 2018.  

2018-1489 
12/12/2018 

11:19 
105/2018 

Aprovació d’una devolució 
d'ingressos indeguts.  
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2018-1490 
12/12/2018 

11:20 
1777/2018 

Aprovació despesa de la paga extra 
de Nadal de 2018. 

2018-14913 
12/12/2018 

11:23 
700/2018 

Aprovar el padró d’usuaris del servei 
de teleassistència mes de novembre 
2018.  

2018-1492 
12/12/2018 

11:24 
114/2018 

Liquidació del contracte de lloguer 
amb l’Associació Casino Societat 
Coral i Familiar, la signatura del nou 
amb efectes a 1 de novembre i la 
regularització dels imports abonats. 

2018-1493 
12/12/2018 

14:38 
230/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de subvenció 
nominativa (conveni) amb AMPA 
Paidos, exercici 2018.  

2018-1494 
12/12/2018 

14:38 
1103/2015 

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

2018-1495 
12/12/2018 

14:40 
1595/2017 

Aprovació de la factura número 
18804 pels treballs d’eliminació del 
contrafort en l’edifici situat al carrer 
Padró número 12.  

2018-1496 
12/12/2018 

14:40 
610/2018 

Aprovació de la certificació número 3 
i corresponent factura pels treballs de 
reforma parcial de la planta baixa per 
a l’ampliació de l’escola de Música i 
Arts de Navarcles-Sant Fruitós.  

2018-1497 
12/12/2018 

14:42 
266/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de subvenció 
nominativa (conveni) amb Club de la 
música i la guitarra, exercici 2018.  

2018-1498 
12/12/2018 

15:05 
1761/2018 

Rectificació d’error material en la 
redacció de l’ordre del dia del Decret 
2048-1485, de convocatòria de ple 
ordinari de 13 de desembre de 2018.  

2018-1499 
12/12/2018 

15:08 
1356/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contracte per l’execució de les 
obres contingudes en el document 
tècnic voreres 2018. 

                                                        

3 Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-1491, de 12.12.18, hi consta el signatari erroni al peu del 

decret (el Vicesecretari enlloc del Secretari), la qual cosa s’esmena amb aquesta diligència.  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
 

  
 

 

 
Pàgina 15 de 121 

 
 

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 

2018-1500 
12/12/2018 

15:09 
1378/2018 

Desistiment del procediment de 
licitació de les obres contingudes 
Projecte bàsic i d'execució de Casal 
de Joves a la planta semisoterrani del 
Centre Cívic Nexe; i aprovació de 
nova convocatòria de licitació. 

2018-1501 
12/12/2018 

19:02 
1796/2018 

Incoació de procediment sancionador 
de trànsit (relació 18054010) 

2018-1502 
12/12/2018 

19:07 
1193/2018 

Resolució del procediment de baixa 
d'ofici per caducitat o inscripció 
indeguda en el padró municipal 
d'habitants, a instància de part.  

2018-1503 
12/12/2018 

19:10 
1813/2018 

Comunicació de cessament 
d'activitat.  

2018-1504 
13/12/2018 

9:25 
1830/2018 

Autorització i ordenació del pagament 
a justificar per la compra de lots de 
Nadal.   

2018-1505 
13/12/2018 

9:26 
1803/2018 

Aprovació de les indemnitzacions per 
la participació com a assessors de 
tribunals de selecció de 
l’Administració Local.  

2018-1506 
13/12/2018 

12:22 
1742/2018 

Incoar expedient d’ordre d'execució - 
Desprendiment mur escullera 
parcel.la C/ Generes, 7/9 - LES 
BRUCARDES 

2018-1507 
13/12/2018 

12:28 
1731/2018 Excedència per incompatibilitat de la 

funcionària *** 

2018-1508 
13/12/2018 

12:29 
1401/2017 

Llicència urbanística d'obres majors 
construcció complex funerari -- 
aixecament suspensió del 
procediment 

2018-1509 
13/12/2018 

14:06 
285/2015 

Aprovació de la revisió de preus del 
contracte del servei de manteniment 
de jardineria del municipi de Sant 
Fruitós de Bages. Expedient 
285/2015 

2018-1510 
13/12/2018 

17:39 
1825/2018 Convocatòria de la Junta de Govern 

Local de 13.12.18 

2018-1511 
13/12/2018 

17:53 
1611/2018 

Aprovació llista admesos/es i 
exclosos/es, composició del tribunal i 
data proves procés educador/a 
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social per realització programa 
temporal. 

2018-1512 
14/12/2018 

10:00 
1834/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 
1834/2018 de relació de factures, 
núm. de relació O/2018/276 

2018-1513 
14/12/2018 

10:00 
1238/2018 

Aprovació del fraccionament de la 
liquidació tributària núm. 
2018/0000002191, en concepte de 
subministrament d’aigua i energia, 
corresponent al servei de bar ubicat 
a l’edifici del Nexe-Espai de Cultura 

2018-1514 
14/12/2018 

10:53 
1839/2018 

Modificació de crèdit mitjançant 
generació de crèdits per ingressos i 
transferències de crèdit 29/2018 

2018-1515 
15/12/2018 

7:58 
884/2015 

Canvi d'ubicació dels despatxos dels 
regidors amb competències 
delegades del ple i dels grups 
municipals per raó d'obres a la 
primera planta de l'edifici de 
l'Ajuntament 

2018-1516 
15/12/2018 

8:09 
1301/2017 

Nomenament funcionari de carrera 
com agent de *** per superació 
procés selectiu. 

2018-1517 
15/12/2018 

8:12 
548/2015 

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 voluntària 
de la UA 14 Crta. Artés 

2018-1518 
17/12/2018 

8:23 
1783/2018 

Aprovació nou recorregut autobusos 
urb. pineda de bages ( escola flama i 
ampans ) 

2018-1519 
17/12/2018 

8:29 
1838/2018 

Personació en recurs contenciós 
administratiu 243/2018 contra  
aprovació definitiva del PDU de 
l'activitat minera al Bages 
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2018-1520 
17/12/2018 

8:36 
1829/2018 Aixecament de Reparament 

BRICDEU 

2018-1521 
17/12/2018 

8:41 
1603/2018 Llicències i comunicacions d'obra 

menor 

2018-1522 
18/12/2018 

9:50 
872/2017 

Aprovació de l’acta de recepció 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”. 

2018-1523 
18/12/2018 

9:53 
258/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb 
Assoc. espectacle infantil La Xarxa, 
exercici 2018 

2018-1524 
18/12/2018 

9:56 
273/2018 Subvenció nominativa (conveni) amb 

AVV Pineda de Bages, exercici 2018 

2018-1525 
18/12/2018 

9:56 
267/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb 
Assoc. Dones per St. Fruitós, 
exercici 2018 

2018-1526 
18/12/2018 

9:57 
271/2018 Subvenció nominativa (conveni) amb 

AVV Les Brucardes, exercici 2018 

2018-1527 
18/12/2018 

9:58 
909/2018 

Aprovació de la factura número 1 
d’Iletrten S.L. corresponent a 
l’adjudicació del contracte per 
l’adquisició d’un vehicle pels 
esdeveniments turístics i culturals.  

2018-1528 
18/12/2018 

9:59 
1070/2018 

Aprovació de la factura corresponent 
a l’execució dels treballs de 
“realització d’una zona d’acollida 
temporal per animals domèstics 
abandonats”.  

2018-1529 
18/12/2018 

10:00 
232/2018 Subvenció nominativa (conveni) amb 

Escola Pla del Puig, exercici 2018 

2018-1530 
18/12/2018 

10:01 
226/2018 Subvenció nominativa (conveni) amb 

Veterans futbol, exercici 2018 
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2018-1531 
18/12/2018 

13:47 
1828/2018 Aixecament de Reparament Frak 

Manresa 

2018-1532 
18/12/2018 

13:47 
1840/2018 Aixecament de Reparament irregular 

stone Velasco*** 

2018-1533 
18/12/2018 

13:47 
1773/2018 

Aprovació de factures sense informe 
de l'òrgan de contractació ni 
aprovació de la despesa 

2018-1534 
19/12/2018 

13:58 
1854/2018 Prestacions econòmiques d'urgència 

social 

2018-1535 
19/12/2018 

14:01 
1816/2018 Nomenament d'urgència d'un/a 

tècnic/a auxiliar joventut 

2018-1536 
20/12/2018 

13:24 
222/2018 Subvenció nominativa (conveni) amb 

ASFE, exercici 2018 -- 

2018-1537 
20/12/2018 

13:24 
533/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb 
Fundació Abadia de Montserrat, 
exercici 2018 -- 

2018-1538 
20/12/2018 

13:24 
224/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb 
Societat de Caçadors, exercici 2018 
-- 

2018-1539 
20/12/2018 

13:25 
884/2018 

Gestió cobrament places acreditades 
servei de residència assistida per 
gent gran atorgades per la 
Generalitat de Catalunya 

2018-1540 
20/12/2018 

13:57 
1588/2017 

Aprovació de la certificació número 3 
i factura número 18133, 
corresponents a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer 
Padró, 37. Expedient 1588/2017 

2018-1541 
20/12/2018 

15:02 
229/2018 Subvenció nominativa (conveni) amb 

AMPA Pla del Puig, exercici 2018 -- 

2018-1542 
20/12/2018 

15:03 
801/2018 

Convocatòria d'ajuts i beques (2779) 
- Ajuts concurrència competitiva del 
50% del cost del servei de menjador 
escolar, curs 2018-2019 -- 
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2018-1543 
20/12/2018 

17:38 
980/2018 

Modificació data explicació resultat 
segon exercici OPO 
TREBALLADORA SOCIAL  

2018-1544 
20/12/2018 

17:38 
980/2018 

Modificació data per explicació 
qualificació prova OPO 
TREBALLADORA SOCIAL 

2018-1545 
20/12/2018 

17:40 
914/2018 

Aprovació llista definitiva 
admesos/es i exclosos/es procés 
selectiu 1 plaça d'AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL 

2018-1546 
20/12/2018 

17:41 
1712/2018 

Aprovació llista provisional 
admesos/es i exclosos/es, 
composició tribunal i data proves 
BORSA D'ADMINISTRATIUS/VES. 

2018-1547 
20/12/2018 

17:42 
1716/2018 

Aprovació llista admesos/es i 
exclosos/es, composició tribunal i 
data prova borsa tècnic/a auxiliar de 
joventut 

2018-1548 
20/12/2018 

17:45 
1689/2018 

Ordres d'execució ambiental (2443) - 
abocament de runa d'obra, fustes  i 
10 pneumàtics 

2018-1549 
20/12/2018 

18:15 
848/2018 

Designació de secretària accidental 
en sessió de constitució de Comissió 
de Patrimoni Botànic 

2018-1550 
20/12/2018 

21:08 
605/2018 

Subvencions de l'Agrupació de 
Defensa Forestal. ADF Pla de Bages 
per l'exercici 2018 

2018-1551 
20/12/2018 

21:14 
1795/2018 

Autorització d’actes a l’espai públic 
amb motiu de les festes nadalenques 
(Caga Tió i Visita Pare Noel) a 
Torruella de Baix 

2018-1552 
20/12/2018 

21:21 
1406/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte per l’execució de 
les obres contingudes en el Text 
Refós del Projecte executiu de 
Reparació de l’ascensor de la 
Rosaleda i el seu servei de 
manteniment integral. 

2018-1553 
20/12/2018 

21:22 
1789/2018 

Autorització acte organitzat per 
entitat VISITA PARE NADAL 
Rosaleda 
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2018-1554 
21/12/2018 

11:11 
920/2018 Subvenció nominativa Festival 

ELLES 2018 

2018-1555 
21/12/2018 

13:47 
977/2018 Citació per explicació segona prova 

OPO Tècnic/a mig RRHH 

2018-1556 
21/12/2018 

13:53 
1217/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte d’obres 
contingudes en el Text Refós de la 
Memòria tècnica d’execució per la 
millora del clavegueram al polígon 
industrial riu d’or (fase 1) de Sant 
Fruitós de  Bages 

2018-1557 
21/12/2018 

13:57 
884/2015 Donar compte al Ple del canvi de 

portaveu del grup municipal GFP 

2018-1558 
21/12/2018 

13:59 
868/2015 

Restauració de la realitat física 
alterada i l'ordre jurídic vulnerat. 
Modificació acord decret 2018-0067. 

2018-1559 
21/12/2018 

14:49 
1874/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 
1874/2018 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació 
O/2018/280 i O/2018/282.  

2018-1560 
21/12/2018 

15:12 
1778/2018 

Aprovació  de gratificacions per 
serveis extraordinaris i hores 
extraordinàries i dels desplaçaments 
corresponents al mes de novembre 
2018 (nòmina DESEMBRE) 

2018-1561 
21/12/2018 

15:12 
872/2017 

Aprovació de la certificació número 4 
i última 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”.  

2018-1562 
21/12/2018 

15:14 
1336/2018 

Aprovació de la certificació i factura 
corresponent a les obres de 
reasfaltament de carrers any 2018 
fase 2.   

2018-1563 
21/12/2018 

19:35 
1826/2018 

Extinció de la comissió de serveis 
d’un agent de policia local 
(funcionari) 
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2018-1564 
21/12/2018 

19:40 
1374/2017 

Convocatòria de la comissió 
organitzadora de l’Any pintor Alfred 
Figueras 2018 pel 24 de gener de 
2019 

2018-1565 
21/12/2018 

20:21 
1036/2018 

Atorgament de llicència urbanística 
de parcel.lació de una finca en dues 
parcel.les  

 

 

2018-1566 
24/12/2018 

8:25 
1343/2017 

Convocatòria de la Comissió de 
seguiment i avaluació del contracte 
de gestió del servei de la residència i 
centre de dia de la gent gran de Sant 
Fruitós de Bages. 

2018-1567 
24/12/2018 

8:26 
1844/2018 Incoació procediment sancionador 

de trànsit (relació 18055228) 

2018-1568 
24/12/2018 

8:28 
1845/2018 Incoació procediment sancionador 

de trànsit (relació 18055638) 

2018-1569 
27/12/2018 

9:40 
637/2016 

Declaració de finalització de 
procediment i arxivament de l’ 
expedient 

2018-1570 
27/12/2018 

13:18 
58/2014 

Revocació de llicència municipal 
d’establiments fixos oberts al públic 
d’espectacles públics i activitats 
recreatives ordinàries. Inici de 
procediment. 

2018-1571 
27/12/2018 

13:20 
1444/2018 

Aprovació del pla de seguretat i salut 
del contracte per l’execució de les 
obres contingudes en el “Projecte de 
reforma de la insta.lació de 
climatització de l’ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages (fase 3)” (primera 
planta) 

2018-15724 
27/12/2018 

14:22 
667/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament del conveni 
subvencional amb l’APAES.  

                                                        

4 Aquest decret consta anomenat erròniament com a “proposta de decret”. 
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2018-1573 
27/12/2018 

14:22 
769/2018 

Atorgament de subvenció nominativa 
a l'Associació Sant Fruitós Comerç 
Actiu, exercici 2018  

2018-1574 
27/12/2018 

14:58 
1779/2018 

Aprovació de la despesa de la 
nòmina corresponent al mes de 
DESEMBRE 2018 

2018-1575 
27/12/2018 

15:00 
1877/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de 
Promoció del Territori pel dia 3 de 
gener de 2019 

2018-1576 
27/12/2018 

15:01 
1879/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de  
Serveis a la Ciutadania de 3 de 
gener de 2019 

2018-1577 
27/12/2018 

15:02 
1878/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de 
Presidència i Serveis Centrals  de 3 
de gener de 2019 

2018-1578 
27/12/2018 

15:04 
1843/2018 

Ordre d’execució adreçada al 
propietari d’una parcel.la del terme 
municipal degut al creixement 
d’arbres ocupant la via pública.  

2018-1579 
27/12/2018 

15:06 
1798/2018 

Utilització per cessió d’ús a entitats 
locals de vehicles de propietat 
municipal  

2018-1580 
27/12/2018 

15:09 
1735/2018 

Incoació de procediment 
sancionador per tinença animals 
domèstics (acta 528/2018) 

2018-1581 
28/12/2018 

9:00 
952/2018 

Aprovació de les certificacions i les 
respectives factures, corresponents 
a les obres d’asfaltatge i millora en 
diversos àmbits del municipi de Sant 
Fruitós de Bages.  

2018-1582 
28/12/2018 

9:31 
1872/2018 

Convocatòria de la sessió 
extraordinària i urgent de la Junta de 
Govern Local pel dia 28 de 
desembre de 2018. 

2018-1583 
28/12/2018 

9:51 
1102/2017 

Aprovació de la factura número 
18275 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. Expedient 
1102/2017 
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2018-1584 
28/12/2018 

9:54 
1887/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 1887 
/2018 de relació de factures, núm. de 
relació O/2018/290 

 

 

 

 

2018-1585 
28/12/2018 

10:54 
408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius 
de les bestretes de caixa fixa, 
constituïda a favor de l’Alcaldia, del 
13 de novembre al 28 de desembre 
del 2018, i de la Tresoreria municipal 
durant el mateix període, així com el 
reconeixement de les obligacions 
resultants. 

2018-1586 
28/12/2018 

10:54 
1589/2018 

Aprovació de la factura 18-U-44 
corresponent al 10% dels honoraris 
per la redacció d’un instrument de 
planejament urbanístic que 
reestructuri els sistemes d’espais 
lliures i equipaments de l’àmbit 
l’Hostal de Pineda de Bages i de Can 
Figueras. 

2018-1587 
28/12/2018 

10:54 
567/2017 

Aprovació de la factura número 331 
dels treballs facultatius del projecte 
d’urbanització i reparcel·lació en 
l’àmbit de la Modificació Puntual de 
planejament de la plaça Onze de 
setembre – Jaume I i entorn. 

2018-1588 
28/12/2018 

15:10 
1663/2018 

Aprovació definitiva del Projecte per 
l’adequació de la planta baixa i 
primera com a Museu 
Municipal de l’immoble situat al 
carrer Padró 6-8 i aprovació de 
l’expedient de contractació i 
el plec de clàusules administratives 
que han de regir la contractació, 
mitjançant procediment 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
 

  
 

 

 
Pàgina 24 de 121 

 
 

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 

obert simplificat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, 
pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària per l’execució de 
les obres contingudes en la Fase 1 
del “Projecte per 
l’adequació de la planta baixa i 
primera com a Museu Municipal de 
l’immoble situat al carrer 
Padró, 6-8”. 

2018-1589 
28/12/2018 

15:16 
1870/2018 

Autorització de compactació de 
lactància i altres permisos  

2018-1590 
28/12/2018 

18:50 
1630/2017 

Justificació de la subvenció 
nominativa a l’Associació Gent Gran 
de Sant Fruitós i reintegrament de 
quantitats no justificades.  

 
 
ANY 2019 
 

Núm. decret Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2019-0001 
02/01/2019 

7:07 
1509/2017 

Procés participatiu per escollir els 
noms de les places situades entre 
Ctra/ de Vic, C/ Joan XXIII i C/ 
Albéniz i la situada al C/ Verge de 
Juncadella de Pineda de Bages 

 
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 i 17 de desembre de 2018 (ordinàries) (exp. 1756/2018 I 1825/2018) 

 
Acta de la Junta de Govern Local ordinària del dia 17 de desembre de 2018:  
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Punt 2 de l’ordre del dia: S’observa un error aritmètic en la redacció de l’informe dels 
serveis tècnics, a la seva pàgina 8, que on diu “26 punts” ha de dir “24 punts”.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

4. Donar compte de l’actualització del cartipàs municipal del mandat 2015-
2019 en matèries competència del Ple per raó del canvi de portaveu del 
grup municipal Gent fent Poble (exp. 884/2015) 

 
Primer. Vista la instància de data 14 de desembre de 2018 (registre d’entrada 7164), en 
la qual es comunica la decisió de canviar el portaveu del grup municipal Gent fent Poble, 
a partir del dia 2 de gener de 2019, essent la persona proposada la regidora Sra. Ingrid 
Bonells Casau com a titular i el Sr. Xavier Racero Esquius com a suplent.  
 
Segon. Vist el cartipàs municipal del mandat 2015-2019 en matèries competència del 
Ple, aprovat per acord de Ple de 22 de juny de 2015.  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Donar-se per assabentat del canvi de portaveu del grup municipal Gent fent 
Poble, en el seguent sentit:  
 
Ingrid Bonells Casau : portaveu titular 
Xavier Racero Esquius : portaveu suplent.  
 
Segon. Actualitzar el cartipàs del Ple, quedant com a text refós el que consta a l’annex 
que s’adjunta.  
 
Tercer. Notificar el present acord a l’àrea d’Atenció al Públic i a l’àrea d’Intervenció. 
 
Quart. Comunicar el present acord a la resta d’equips instructors.  
 
Sisè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica 
municipal i al tauler d’anuncis.  
 
ANNEX. TEXT REFÓS 
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Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 en matèries competència del Ple ( EXP. 
884/2015 ) 
 
Primer. Disposar en les matèries de competència del Ple les següents mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019: 
 
PRIMERA. Estructura funcional municipal 
L’estructura municipal distribueix les competències i els procediments en àmbits i àrees, 
segons consta a l’annex 1 d’aquest acord. 
 
Els àmbits integren les competències i els procediments els quals coneix una comissió 
informativa. 
 
Les àrees integren les competències i els procediments els quals l’alcalde exercirà 
directament o delegarà en un tinent d’alcalde o regidor. La delegació en aquests òrgans 
unipersonals comprendrà sempre una o diverses àrees completes. 
 
Sense perjudici de l’anterior, correspondran al Ple i a la Junta de Govern Local les 
atribucions sobre actuacions dels procediments que, en el primer cas, se li reservin 
legalment o se li atribueixin i no es deleguin, i, en el segon cas, se li deleguin. 
 
SEGONA. Constitució de comissions informatives 
 
Es constitueixen les comissions informatives de Presidència i Serveis Centrals, de 
Promoció del Territori i de Serveis a la Ciutadania, les quals tindran competència sobre 
els àmbits coincidents amb la seva denominació que consten a l’estructura funcional 
municipal. La comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals assumirà les 
funcions legalment atribuïdes a la Comissió Especial de Comptes. 
 
Cadascuna de les comissions serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui la 
presidència, i s’integrarà per dos regidors del grup municipal de Gent Fent Poble, dos 
regidors del grup municipal de Convergència i Unió, un regidor del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i un regidor del grup municipal 
del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés. Actuarà com a 
secretari el de la corporació, en substitució seva el vicesecretari i, en absència del dos, 
qui actuï coma delegat del titular de la Secretaria. Les delegacions de la presidència 
s’entenen realitzades per l’alcalde en aquest mateix acte. 
 
La composició inicial de les comissions informatives figura a l’annex 2 d’aquest acord. 
 
TERCERA. Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats 
 
Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions ordinàries, 
en primera crida, en l’ordinal del dia hàbil de cada mes, i en l’hora d’inici que en cada 
cas s’indica, a excepció del mes d’agost, durant el qual no hi haurà sessions ordinàries 
de cap òrgan col·legiat: 

- Ple: 2n. dijous, a les 18 hores. 
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- Junta de Govern Local: 1r. i 3r. dilluns, a les 9:15 hores. 
- Comissió Informativa de Promoció del Territori: 1r. dijous anterior al ple, a les 19 

hores. 
- Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals: 1r. dijous anterior al ple, 

a les 19:30 hores. 
- Comissió Informativa de Serveis Personals: 1r. dijous anterior al ple, a les 20 

hores. 
Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els dies 
en què tindran lloc les sessions ordinàries. 
 
Per causes justificades d’interès públic, l’alcalde podrà, prèvia consulta a la Junta de 
Portaveus, avançar o retardar fins a tres dies hàbils la data prevista d’una sessió 
ordinària del Ple o de les comissions informatives o fins a tres hores la prevista per a la 
seva celebració. També per aquestes causes, podrà alterar amb els mateixos marges 
les sessions i les hores de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local. 
 
El calendari de sessions ordinàries previst per a la part de l’any 2015 inclosa dins de 
l’actual mandat consta a l’annex 3. 
 
QUARTA. Delegacions del Ple 
 
El Ple delega en la Junta de Govern Local l’atribució per dictar resolucions sobre totes 
les competències susceptibles de delegació, a excepció de les següents que es 
deleguen en l’alcalde: 

- En matèria de contractació, els actes diferents de l’aprovació de l’expedient de 
contractació, l’adjudicació i l’exercici de les potestats de modificació, 
interpretació i nul·litat i resolució. 

- El reconeixement de l’interès públic a efectes d’aplicar beneficis fiscals de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, quan es trobi previst en una 
programació municipal prèvia, aprovada pel Ple o bé les actuacions incloses en 
plans de foment de la pavimentació de voreres aprovats anteriorment.   

- L’atorgament de drets funeraris. 
També es deleguen en l’alcalde, quant a les competències delegades a la Junta de 
Govern Local, l’atribució per dictar actes que no tinguin el caràcter de resolució.  
 
CINQUENA. Representants municipals 
 
El Ple efectua la designació de representants municipals que figura a l’annex 4. Quan 
l’alcalde és membre nat, efectua en aquest acte la delegació si hi consta un designat 
diferent del titular. 
 
SISENA. Règim de dedicació i retribució dels membres corporatius 
 
El règim de dedicació i retribució dels membres corporatius serà el que consta al quadre 
següent:  
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Regidor Retribució Dedicació %  

Xavier Racero Esquius  27.000,00 60,00  

Mònica Cruz Franch  22.500,00 50,00  

Cristian Marc Huerta Vergés  22.500,00 50,00  

Tomàs Casero García  22.500,00 50,00  

Cristina Murcia Caraballo  22.500,00 50,00  

Ingrid Bonells Casau  20.250,00 45,00  

Joan Carles Batanés Subirana   42.750,00 95,00  

  
 

 

La retribució s’abonarà en 14 mensualitats idèntiques en import brut, alíquotes de total 
anual suara expressat. 
 
El percentatge de dedicació s’aplicarà segons la jornada de 1664 hores / anuals o 
aquella que en el futur es trobi vigent pel personal municipal.  
 
SETENA. Assistències 
 
Es fixen les assistències següents per sessió, per la participació en òrgans col·legiats 
dels regidors sense dedicació: 

- Ple: 128,94 euros 
- Comissions informatives: 54,44 euros 
- Junta de Portaveus : 67,71 euros  

VUITENA. Grups municipals i els seus portaveus 
 
El Ple pren coneixement de la constitució dels grups que consta a l’annex 5. 
 
NOVENA. Assignacions als grups municipals.  
 
Les assignacions econòmiques previstes per als grups municipals són les següents, en 
còmput anual:  
 

GRUP FIX PER GRUP 
VARIABLE PER 

REGIDOR 
TOTAL 

Gent Fent Poble 2.467,80 € 5.400,00 € 7.867,80 € 

Convergència i 
Unió 

2.467,80 € 4.320,00 € 6.787,80 € 

ERC-AM 2.467,80 € 2.160,00 € 4.627,80 € 

PSC-CP 2.467,80 € 2.160,00 € 4.627,80 € 

TOTALS 9.871,20 € 14.040,00 € 23.911,20 € 
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SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i notificar-
lo als regidors que no assisteixin a la sessió en què s’aprova. 
 
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.   

 
ANNEX 0. Abreviatures dels grups municipals 

GFP  Gent Fent Poble 
CIU   Convergència i Unió 
ERC-AM  Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
PSC-CP  Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés 
 
 
 
ANNEX 1. Estructura funcional municipal 

 
➢ ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
- Àrea de Planejament i Territori 

 
Revisió del planejament urbanístic general 
Planejament i gestió urbanístics 
Ordenació del territori  
Infraestructures 
Gestió tècnica d'obres d'urbanització  
Llicències urbanístiques, ordres d'execució i declaracions de ruïna 
Disciplina urbanística 
Delimitació del terme municipal 
Nomenclàtor de vies públiques i números de policia 

 
- Àrea d’Espai Públic, Activitats i Obres 

 
Manteniment de vies públiques 
Manteniment d'edificis municipals 
Gestió tècnica d'obres municipals ordinàries 
Gestió tècnica d'instal·lacions municipals 
Gestió administrativa d'obres municipals ordinàries 
Llicències  de guals 
Ocupacions de via pública lligades a obres 
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Ocupacions via pública lligades a la restauració  
Ocupacions de via pública no vinculades a obres ni a la restauració  
Sancions en matèria d'ocupació de la via pública 
Mobilitat i transport 

 
- Àrea de Serveis Públics 

 
Neteja d'edificis municipals  
Recollida de residus i neteja viària 
Abastament d'aigua potable 
Sanejament  
Enllumenat 
Cementiri i serveis funeraris 
Jardineria 
Parcs infantils  

 
- Àrea de Medi Ambient  

 
Control ambiental d'activitats 
Prevenció i educació en el medi ambient 
Conservació del medi rural 
Polítiques mediambientals i d'eficiència energètica  

 
➢ ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
- Àrea d’Alcaldia 

 
Representació municipal  
Planificació i direcció de l'acció de govern 
Sistemes informàtics i de dades 
Relacions interadministratives  
 

- Àrea de Secretaria 
 
Fe Pública  
Assessorament i defensa jurídica 
Responsabilitat patrimonial i reclamació de danys al municipi 
Atenció al ciutadà  
Eleccions  
Patrimoni  

 
- Àrea de Serveis Econòmics 

 
Gestió econòmica 
Intervenció  
Tresoreria  
Contractació i compres 
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Cooperació amb el Cadastre Immobiliari 
 

- Àrea de Promoció Econòmica 
 
Indústria  
Comerç 
Turisme  
Consum   
Mercats 
Ocupació  

 
 

- Àrea de Recursos Humans 
 
Gestió de personal 
Prevenció de riscos laborals 

 
- Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Policia Local 
Trànsit. Expedients sancionadors en aquesta matèria 
Control del compliment d'ordenances no atribuit a altres àrees  
Gestió de vehicles abandonats 
Protecció civil 
 

- Àrea de Comunicació 
 
Comunicació corporativa 
Publicacions municipals  
Premsa 
Ràdio Municipal 
 

- Àrea de Participació Ciutadana  
 
Processos participatius 
Sessions informatives als ciutadans 

 
➢ AMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA  

 
- Àrea de Serveis socials  

 
Atenció primària 
Atenció especialitzada  a la infància 
Residència de gent gran i centre de dia 
Aula socio educativa 
Foment de les associacions socials  
L'Esplai de la gent gran 
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- Àrea de Sanitat 

 
Protecció de la salubritat pública 
Control de plagues 
Control d'animals domèstics 

 
- Àrea de Veïnatge 

 
Foment de les associacions veïnals 

 
- Àrea de Cultura i Festes 

 
Activitats culturals  
Foment de les associacions culturals i festives 
Coordinació de la utilització d'espais públics per activitats culturals, 
esportives i anàlogues 
Biblioteca municipal 
Arxiu municipal  
Equipaments culturals 

 
- Àrea d’Ensenyament 

 
Llar d'infants 
Escola de música municipal 
Activitats educatives al municipi 

 
- Àrea d’Esports 

 
Activitats Esportives 
Foment de les associacions esportives 
Equipaments esportius 

 
- Àrea d’Entitats 

 
Registre d'entitats 
Foment de l'associacionimse 

 
- Àrea de Joventut 

 
Activitats específiques per als joves 
Foment de les associacions juvenils 
Punt d'informació juvenil  

 
ANNEX 2. Composició de les Comissions Informatives 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

CÀRREC TITULAR SUPLENT GRUP 
MUNICIPAL 

PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana  

Xavier Racero 
Esquius 

GFP 

VOCAL Cristian Marc Huerta 
Vergés 

Ingrid Bonells Casau  GFP 

VOCAL Xavier Racero Esquius Mònica Cruz Franch  GFP 

VOCAL Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala CIU 

VOCAL Roger Grandia Borràs Vicenç Llorens 
Concustell 

CIU 

 

VOCAL David Uró i Vilanova Àdria Mazcuñán i 
Claret  

ERC-AM 

VOCAL Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 

PSC-CP 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  

CÀRREC TITULAR SUPLENT GRUP 
MUNICIPAL 

PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana 

Xavier Racero 
Esquius 

GFP 

VOCAL Xavier Racero Esquius Cristian Marc Huerta 
Vergés 

GFP 

VOCAL Ingrid Bonells Casau Mònica Cruz Franch GFP 

VOCAL Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala  CIU 

VOCAL Vicenç Llorens 
Concustell 

Roger Grandia 
Borràs  

CIU 

VOCAL David Uró i Vilanova  Àdria Mazcuñán i 
Claret  

ERC-AM 

VOCAL Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 

PSC-CP 

 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

CÀRREC TITULAR SUPLENT GRUP 
MUNICIPAL 

PRESIDENT Xavier Racero Esquius Joan Carles 
Batanés Subirana 

GFP 

VOCAL Mònica Cruz Franch Cristian Marc Huerta 
Vergés 

GFP 

VOCAL Ingrid Bonells Casau Cristian Marc Huerta 
Vergés 

GFP 
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VOCAL Narcís Lupón Sala Mercè Casals 
Martínez 

CIU 

VOCAL Vicenç Llorens 
Concustell 

Roger Grandia 
Borràs  

CIU 

VOCAL Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova ERC-AM 

VOCAL Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García 

PSC-CP 

 
En el cas que actuï el suplent del president, i aquest regidor sigui a la vegada vocal 
titular, actuarà com a president i no com a vocal; i, en el seu cas, serà substituït pel 
suplent corresponent en la funció de vocal.  
 
ANNEX 3. Calendari de sessions ordinàries 

(...) 
 
ANNEX 4. Representants municipals 

 
MANCOMUNITATS 

 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT 
 

 TITULAR 

1 Cristian Marc Huerta Vergés  

2 Tomàs Casero García 

 
En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :  
Primer. Xavier Racero Esquius 
Segon. Joan Carles Batanés Subirana  
 
CONSORCIS :  

 
CONSORCI DEL BAGES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS 
  

 TITULAR SUPLENT 

1 Tomàs Casero García  Xavier Racero Esquius 

 
CONSORCI LOCALRET 

 

 TITULAR SUPLENT 

1 Joan Carles Batanés Subirana   Ingrid Bonells Casau  

 
CONSORCI DEL PARC DE L'AGULLA 
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 GFP Xavier Racero Esquius  
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2 GFP Cristian Marc Huerta Vergés  (1) 

3 GFP Mònica Cruz Franch    

4 CIU Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala 

5 CIU  Roger Grandia Borràs Vicenç Llorens 
Concustell 

6 ERC-AM David Uró i Vilanova Àdria Mazcuñán i 
Claret 

7 PSC-CP Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 

 

(1) En serà suplent dels titulars indistintament respecte al grup municipal 

Gent Fent Poble, la regidora Ingrid Bonells Casau. 
 

CONSORCI DE LA SALUT BAGES-SOLSONÈS 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Mònica Cruz Franch  Joan Carles Batanés 
Subirana  

 
CONVENIS  

 
CONVENIS SOBRE  LES VALLS DEL MONTCAU 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Cristian Marc Huerta 
Vergés 

Xavier Racero Esquius 

 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SALLENT, SANT 
FRUITÓS DE BAGES I SANTPEDOR PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ASSOCIATS DE POLICIA LOCAL 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Tomàs Casero García  Cristina Murcia Caraballo   

 
 
 
 
COMISSIONS  

 
COMISSIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS 
 
Són regidors integrants de la comissió :   
 

 TITULAR SUPLENT 
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1 Tomàs Casero García  Cristian Marc Huerta 
Vergés    

2 Roger Grandia Borràs David Uró i Vilanova 

 
 
COMISSIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA  
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana  

(2) 

2 GFP  Xavier Racero Esquius  

3 CIU  Vicenç Llorens Concustell Roger Grandia 
Borràs 

4 ERC-AM David Uró i Vilanova Àdria Mazcuñán i 
Claret 

5 PSC-CP Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García 

 
(1) En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :  

Primer. Cristian Marc Huerta Vergés  
Segon. Ingrid Bonells Casau    

 
 
COMISSIONS DE GARANTIA D'ADMISSIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Mònica Cruz Franch Ingrid Bonells Casau 

 
COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT DE L’AERÒDROM 
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana  

-- 

2 REGIDOR COMPETENT 
EN MOBILITAT 

Cristian Marc Huerta 
Vergés  

-- 

3 REGIDOR COMPETENT 
EN PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

Xavier Racero Esquius  -- 

4 GFP  Antonio Castaño Cansino Ingrid Bonells 
Casau  

5 CIU  Vicenç Llorens Concustell Mercè Casals 
Martínez 

6 ERC-AM David Uró i Vilanova Martí Santmartí Sala 

7 PSC-CP Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 
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Aquesta designació deixa sense efecte la parcial efectuada al Decret núm. 2015-0480, 
de 18 de juny de 2015. 

 
ALTRES  

 
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Tomàs Casero García Xavier Racero Esquius 

 
 
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Xavier Racero Esquius  Cristian Marc Huerta 
Vergés 

 
 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE LLAR RESIDÈNCIA PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS D'AMPANS 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Cristina Murcia Caraballo Mònica Cruz Franch  

 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 GFP Joan Carles Batanés Subirana (3) 

2 GFP Mònica Cruz Franch  

3 CIU  Narcís Lupón Sala Roger Grandia Borràs 

4 ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova 

5 PSC-CP Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García  

 
(2) En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :  

 
Primer. Xavier Racero Esquius   
Segon. Ingrid Bonells Casau  
 

 
➢ CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES 

 

 TITULAR SUPLENT 

1 Mònica Cruz Franch Joan Carles Batanés Subirana  
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CONSELL CIUTADÀ CONSULTIU DE CENTRES DE CULTE  
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana 

---- 

2 GFP  Mònica Cruz Franch Xavier Racero 
Esquius 

3 CIU  Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala 

4 ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova 

5 PSC-CP Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 

 
 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PLENARI DE BAGES TURISME 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Xavier Racero Esquius Cristina Murcia Caraballo  

 
PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Joan Carles Batanés 
Subirana 

Xavier Racero Esquius 

 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Joan Carles Batanés Subirana Xavier Racero Esquius 

 
XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Xavier Racero Esquius Cristina Murcia Caraballo 

 
 
 
 
 
 
CONSELL MUNICIPAL DE RÀDIO SANT FRUITÓS :  
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana 

---- 

2 GFP Ingrid Bonells Casau Xavier Racero 
Esquius 
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3 CIU  Narcís Lupón Sala Mercè Casals 
Martínez 

4 ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova  

5 PSC-CP Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García 

 
 
FEDERACIÓ DE RADIOS DE CATALUNYA 
 

 FUNCIÓ  TITULAR  SUPLENT 

1 Representant legal* Joan Carles Batanés 
Subirana  

Xavier Racero Esquius  

2 Responsable de 
l’organisme i mitjà 

Ingrid Bonells Casau  Mònica Cruz Franch  

 
*L’alcalde n’ostenta la representació legal.  
 
ANNEX 5.  Constitució dels grups municipals i portaveus 

GRUP 
MUNICIPAL 

MEMBRES PORTAVEU 
TITULAR 

PORTAVEU 
SUPLENT 

GFP 
 

Joan Carles Batanés 
Subirana  
Xavier Racero Esquius  
Mónica Cruz Franch  
Cristian Marc Huerta Vergés  
Ingrid Bonells Casau.  
 

Ingrid Bonells 
Casau 

Xavier Racero 
Esquius 

CIU Mercè Casals Martínez 
Narcís Lupón Sala 
Roger Grandia Borràs 
Vicenç Llorens  Concustell 
 

Mercè Casals 
Martínez 

Roger Grandia 
Borràs  

ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret 
David Uró i Vilanova 
 

Àdria Mazcuñán i 
Claret  

David Uró i 
Vilanova  

PSC-CP Tomás Casero García 
Cristina Murcia Caraballo  
 

Tomàs Casero 
García 

Cristina Murcia 
Caraballo 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
 

  
 

 

 
Pàgina 40 de 121 

 
 

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 

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

 
 
 

5. Donar compte específic de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de 
desembre de 2018, sobre el Contracte administratiu especial per 
l’adquisició del dret de ple domini de la finca “Can Figueras” (exp. 
1549/2018) 

 
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018, es va 
aprovar l’expedient de contractació referent al contracte administratiu especial 
d’adquisició del dret de ple domini, mitjançant escriptura pública, de l’edificació 
anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en l’àmbit del “Pla 
Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, a amb béns mobles 
annexos al seu interior essent les dades de la finca matriu de la que se segrega la part 
a adquirir, les següents: 
 

- Finca núm. 506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4.  
 L’edificació es troba dins la parcel·la amb referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU.  

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Donar compte específic de l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de 
desembre de 2018, sobre el Contracte administratiu especial per l’adquisició del dret de 
ple domini de la finca “Can Figueras”, el qual s’adjunta com a annex 1. 
 
Segon. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos  

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret.  
  
 
ANNEX 1.  ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

 
Aprovació de l’expedient de contractació per l’adquisició, mitjançant contracte 
administratiu especial, del dret del ple domini de l’edificació anomenada “Casa 
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Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en l’àmbit del “Pla Parcial Can 
Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, amb béns mobles annexos.  
 
 Primer. Vista la provisió d’Alcaldia per la qual s’insta l’inici dels tràmits per dur a terme 
el procediment de segregació de finca anomenada “Casa Figueras” i de la zona de verd 
privat del “Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages i conseqüent 
contracte administratiu especial per l’adquisició del dret de ple domini de l’esmentada 
porció segregada, mitjançant signatura d’escriptura pública d’adquisició   de la finca 
resultant i determinats béns mobles annexos al seu interior, l’elaboració dels documents 
i l’emissió  dels informes necessaris a tals efectes, destinant-se la finca  a generació de 
parc urbà i equipament denominat “casa-museu Alfred Figueras”. 

 
Segon. Les dades registrals i cadastrals de la finca matriu són les següents: 

 
 

- Finca núm. 506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4.   

 
L’edificació es troba dins la parcel·la amb referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU.  
 

Tercer. El planejament vigent en l’àmbit és la Modificació Puntual del Pla General en 
l'àmbit de Can Figueras, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de la Catalunya Central, en data 18 de novembre de 2014 (DOGC 29.10.2015) 
 
Quart. Atès que el preu total de la transmissió de la finca i béns immobles s’ha convingut 
amb la propietat per un total de SET-CENTS CINQUANTA MIL euros, amb el següent 
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desglòs: SET-CENTS DINOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS (719.287,00 
euros), IVA exclòs, pel que fa a l’immoble i TRENTA MIL SET-CENTS TRETZE EUROS 
(30.713,00 euros), pel que fa al conjunt de béns mobles i quadres del seu interior que 
consten relacionades en l’informe emès per l’arxivera municipal, Sra. Anna Cura 
Subirana, el qual s’adjunta com annex al present plec de clàusules. S’adquireixen un 
total de 33 lots que conformen 53 peces de mobiliari català i pintures de l’Alfred Figueras, 
les quals consten relacionades en el citat informe. 
 
Cinquè. Atès que per tal de fer front a la despesa derivada de citada adquisició existeix 
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal en les aplicacions pressupostàries 
21.333.62210 “adquisició Can Figueras” i 32.333.68901 “adquisició obres i mobiliari 
Alfred Figueras” 
 
Sisè. Atès que s’han redactat els plecs de clàusules administratives i incorporat a 
l’expedient els documents i informes escaients. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació referent al contracte administratiu especial 
d’adquisició del dret de ple domini, mitjançant escriptura pública, de l’edificació 
anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en l’àmbit del “Pla 
Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, amb béns mobles annexos 
al seu interior, essent les dades de la finca matriu de la que se segrega la part a adquirir, 
les següents: 
 

- Finca núm. 506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4.  
L’edificació es troba dins la parcel·la amb referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU.  

 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que s’uneix al present 
acord com annex 1, referent al contracte administratiu especial per l’adquisició del dret 
de ple domini de la part de finca suara esmentada, i determinats béns mobles i quadres 
del pintor annexos al seu interior, relacionats en l’informe emès per l’arxivera municipal 
Sra. Anna Cura Subirana el qual consta adjuntat al plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Tercer. Elevar en segles escriptures públiques el contingut del present acord. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant (plataforma de contractació pública), i en el Registre Públic de 
Contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a la propietat de la finca descrita al present acord, 
emplaçant-lo per a la signatura de l’escriptura pública de segregació i d’adquisició en el 
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termini màxim d’un mes des de la notificació del present acord,  i  als serveis econòmics 
municipals. 
 
 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex 1- plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS del contracte 
administratiu especial l’adquisició del dret de ple domini de l’edificació 
anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en l’àmbit del 
“Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, amb béns 
mobles annexos al seu interior. 

 
CLÀUSULA 1.  Objecte, finalitat i règim jurídic 
 
Aquest plec té per objecte regular el contracte administratiu especial per l’adquisició del 
dret de ple domini sobre part de la finca  número 506 inscrita al Registre de la Propietat 
de Manresa-4, anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en 
l’àmbit del “Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, amb béns 
mobles annexos al seu interior. 
  
La finalitat de l’adquisició és  destinar-la a  generació del parc urbà i equipament de 
casa-museu d’Alfred Figueras. 
 
La finalitat pública de l’adquisició permet qualificar la compra del citat immoble com a 
contracte administratiu especial, destinant-la, com a patrimoni municipal del sòl a 
preveure, posar en marxa i desenvolupar, tècnicament i econòmica, l’expansió de la 
població i millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Fruitós de Bages, de 
conformitat amb l’article 160.5 a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.  
 
L’adquisició d’aquesta finca es regeix doncs  per la llei de contractes del sector públic i 
per la normativa urbanística.  
El coneixement de les qüestions que se suscitin sobre aquest contracte és competència 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
CLÀUSULA 2. Finca, béns mobles i quadres que s’adquireixen 
 
El dret a adquirir és sempre sobre el ple domini. 
 
La descripció registral de la finca matriu sobre la qual se segrega una part que a adquirir 
per l’Ajuntament és la següent: 
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Constitueix la finca núm 506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del 
Registre de la Propietat de Manresa-4.    
 
 
Es correspon amb la parcel·la de referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU.  
 

La descripció registral de la finca segregada de l’anterior que s’adquireix per 
l’Ajuntament és la següent: 
 
Urbana:Porción de terreno, en Sant Fruitós de Bages, partida Torrent – Fonteta 
segregada de finca matriz 506 Tomo: 3418 Libro: 218 Folio: 169, de superfície 10.441 
m2 con un a CASA, de dos plantas, de superficie en cada una doscientos metros 
aproximadamente, compuesta de planta baja de vestíbulo de entrada, sala de estar, 
comedor, cocina, un baño, un dormitorio, un cuarto de lavado y plancha, una sala de 
juegos, un cuarto para provisiones y caldera de calefacción y una nodega; y el primer 
piso compuesto de distribuidos, estudio, ocho dormitorios y dos baños. Y una edificación 
auxiliar de taller, cuarto de herramientas y maquinaria y almacén y un desván. LINDA: 
al Norte con Avinguda de Sant Joan; al Este con resto de finca matriz; al Sur con resto 
de finca matriz; al Oeste con carrer del Torrent Fonteta. 
 
No consten inscrits sobre la finca drets reals o personals que hagin accedit al Registre 
de la Propietat,  no es troba embargada ni s’han concertat sobre ella drets no inscrits, 
segons certificat registral de domini i càrregues que s’adjunta. 
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Pel que fa als béns mobles que s’adquireixen, aquests són els relacionats en l’informe 
emès per l’arxivera municipal, Sra. Anna Cura Subirana en data 3 de desembre del 
2018, el qual s’annexa al present. L’import total dels béns mobles i quadres del pintor 
ascendeix a l’import total de 30.713 euros 
 
CLÀUSULA 3. Venedora 
 
La part venedora la finca  és: 
 

- Clàudia Figueras Valls. 

- Wilhelmus Henricus Christiaan Josephus Van de Looy 

- Torrent Fonteta S.L.  
 
Per terceres parts indivises i en virtut dels títols de propietat constants al certificat 
registral que s’annexa al present plec.  
 
 
CLÀUSULA 4.  Preu de la compravenda 
 
El preu total de la transmissió de la finca i determinats béns mobles annexos a l’interior 
es fixa en un total de SET-CENTS CINQUANTA MIL euros, amb el següent desglòs: 
SET-CENTS DINOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS (719.287,00 euros), 
IVA exclòs, pel que fa a l’immoble i TRENTA MIL SET-CENTS TRETZE EUROS 
(30.713,00 euros), pel que fa al conjunt de béns mobles i quadres del seu interior que 
consten relacionades en l’informe emès per l’arxivera municipal, Sra. Anna Cura 
Subirana, el qual s’adjunta com annex al present plec de clàusules. S’adquireixen un 
total de 33 lots que conformen 53 peces de mobiliari català i pintures de l’Alfred Figueras, 
les quals consten relacionades en el citat informe. 
 
CLÀUSULA 5. Transmissió de la propietat 
 
La transmissió de la propietat s’efectuarà per mitjà d’escriptura pública que s’atorgarà 
en el termini màxim d’un mes des que se li notifiqui a la venedora  l’aprovació de 
l’expedient de contractació. 
La transmissió, en el seu cas,  s’efectuarà sense que s’alteri la situació registral actual 
de la finca descrita quant a càrregues i gravàmens. 
 
CLÀUSULA 6. Lliurament de la possessió, disponibilitat i desallotjament 
 
El lliurament de la possessió es produirà amb la signatura de l’escriptura pública. Tan 
mateix, els venedors podran mantenir els objectes de la seva propietat actualment 
ubicats a l’edifici fins el 31 de desembre de 2019. Entre la data de l’escriptura pública i 
el 31 de desembre de 2019, els venedors podran accedir a la vivenda, si bé tindran 
l’obligació de comunicar-ho a l’Ajuntament amb caràcter previ, al menys per correu 
electrònic, o l’aplicació de missatgeria WhatsApp o trucada als contactes que facilitarà 
l’Ajuntament. 
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A partir d’aquesta data, els objectes mobles que hi restin passaran a ser de propietat 
municipal sense cap compensació a càrrec de la part venedora. L’accés a l’edifici durant 
aquest període es realitzarà a petició de la part venedora i sota la supervisió municipal 
 
CLÀUSULA 7. Despeses, aranzels i tributs 
 
Les despeses de tot ordre, drets meritats en conceptes d’aranzels notarials i registrals i 
tributs que es meritin per aquesta operació seran a càrrec de la part adquirent, a 
excepció de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que, 
si l’hagués, serà de càrrec de la part venedora.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals5: 
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació  
       
El Regidor proponent6:  Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA7 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Josep González 

Ballesteros, Secretari municipal 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ8 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de Decret 
2018-0867, de 25 de juliol, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 
d’agost de 2018.  
 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva 

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 

                                                        

5 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
6 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
7 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
8 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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Annex 1. Certificat registral 
 
Annex 2. Informe tècnic sobre l’adquisició de les peces de mobiliari i quadres de l’Alfred 
Figueras. 
 
 
 
 
 
 
Annex 1. Certificat registral 
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Annex 2. Informe tècnic sobre l’adquisició de les peces de mobiliari i quadres de 
l’Alfred Figueras. 
 
 

INFORME TÈCNIC 

Sobre la catalogació taxació de la col·lecció Figueras 
 
Vista la voluntat de l’equip de govern municipal de Sant Fruitós de Bages per tal 
d’adquirir el mobiliari i obres d’art que es troba dins de la finca Figueras situat a 
l’avinguda Sant Joan s/n per tal de ser objectes de la futura Casa-Museu Figueras, i 
poder reconstruir la vida del pintor Alfred Figueras a la seva casa familiar, es proposa 
de taxar oficialment diversos lots de mobles i pintures per tal saber el seu valor al mercat 
actual, i procedir a realitzar una compra per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
En dia 22 d’octubre de 2018 es procedeix a l’aprovació de la despesa número 12874 
per la contractació dels serveis d’una pèrit d’art oficial per tal de catalogar i valorar els 
mobles i pintures que podien ser objectes de constituir una futura Casa-Museu Figueras. 
La pèrit contractada ha estat la senyora Marta Naveira Rodríguez, llicenciada en història 
de l’art, col·legiada amb el número 37119 del Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, pèrit judicial en falsificació 
d’obres d’art número P9-0293, membre número 4981 de l’Associació Catalana de Pèrits 
Judicials i Forenses i legal propietària i directora de l’Arxiu Barrachina-Ramoneda de 
pintura catalana. Pèrit reconeguda oficialment i amb una llarga experiència en taxacions 
d’obres d’art com en mobiliari català.  
El dia 25 d’octubre del 2018 es realitza la visita de la pèrit a la casa Figueras per tal 
d’inspeccionar personalment el lots per la seva valoració i consensuar amb la família 
Figueras quin mobiliari i peces d’art són susceptibles de compra.  
En data 12 de novembre de 2018 la pèrit Marta Naveira realitza l’informe de catalogació 
i taxació de la col·lecció Figueras, el qual entra per registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages el dia 16 de novembre de 2018 amb el número 6478-2018. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
L’informe realitzat per la pèrit d’art (annex en el present informe) enumera per lots els 
diferents conjunts de mobles. Un lot pot ser compost per una peça o per un conjunt de 
peces que conformen una col·lecció. 
En cada lot es descriu l’objecte, quin estil artístic és, any de confecció, material i 
dimensions. Cal destacar que s’ha valorat si el disseny del moble ha estat realitzat per 
l’Alfred Figueras segons la informació facilitada pels seus dos fills: Clàudia i Jordi 
Figueras, presents a la inspecció de la col·lecció. 
En els lots número 35 i 38, les pintures que es descriuen son pintures realitzades per 
l’Alfred Figueras tot i que no estiguin signades. L’estil artístic de les dues pintures no 
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deixen dubte sobre la veracitat de les teles sobre la seva autoria. L’Alfred Figueras solia 
deixar les pintures inacabades fins que les reprenia i moltes d’elles ni les signava. 
Els lots 1, 2, 3 i 4 conformen un conjunt d’àmfores greco-romanes que, tal i com exposa 
la pèrit d’art, estan regides dins la legislació de patrimoni arqueològic i gaudeixen un 
règim de protecció especial recollit en la Llei 16/1985 de 25 de juny de Patrimoni Històric 
Espanyol i en la Llei 9/1993 de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català, on 
estableixen la competència a la Generalitat de Catalunya en la protecció i catalogació 
de les restes arqueològiques que es puguin descobrir. Segons la informació que es té, 
a partir de la família Figueras, les àmfores que es troben dins la casa familiar, van ser 
adquirides per l’Alfred Figueras als pescadors d’Eivissa cap als anys 50-60, els quals 
les extreien del fons marí. Per tant, per poder efectuar la compra d’aquestes àmfores 
s’hauria de comunicar la transacció al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i argumentar el servei públic que tindran 
a mitjà termini en l’establiment de la Casa-Museu Figueras com equipament públic, on 
gaudiran d’unes condicions de seguretat i protecció per ser exposades. 
El lot número 9 descrit com a “joc de 6 cadires en estil català del segle XVIII en noguera 
amb seients de boga”, s’observa un error en el número de cadires, les quals n’hi ha 8 
exemplars. Això significa variar l’import taxat en proporció al nou nombre d’exemplars 
del lot: correspon una taxació de 1067€ com a primer import i 1333€ com a segon import 
de valoració.  
En la descripció de tots els lots, la pèrit d’art ofereix dos imports de taxació. La valoració 
realitzada ha estat doble: la valoració del lot per ser venut en modalitat de subhasta, 
correspondria el primer import de cada lot (el més baix) seria el preu de sortida en 
aquesta modalitat d’adquisició. En els casos de les subhastes, el preu de sortida 
correspon el preu mínim exigible pel lot, tot i que en l’operació de subhasta pot ser que 
es quedi en el preu de sortida, desert de comprador o l’import d’adquisició final augmenti 
segons l’interès dels potencials compradors de cada lot. El segon import de la taxació 
correspon el preu de venda directa del lot per part del venedor envers a un únic 
comprador, és a dir, a un preu tancat. Normalment suposa un 30% superior a la taxació 
del preu de subhasta com a preu raonable i d’acord amb el mercat actual. En conclusió, 
en el cas que ens ocupa, es tracta d’una venda directament al propietari i, per tant, el 
preu per lot que s’ha de tenir en consideració és el segon import que apareix en cada 
descripció. 
El preu taxat en cada lot correspon al conjunt de tot el lot, independentment del número 
d’objectes que conformin el lot. 
Un cop examinat la taxació realitzada per la senyora Marta Naveira, es trasllada còpia 
als propietaris per tal d’establir un acord de quins lots estan d’acord a vendre segons el 
peritatge realitzat.  
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D’acord amb la taxació realitzada els propietaris accedeixen a vendre els següents lots 
valorats: 
 

Número 
de lot 

Descripció Número 
d’objectes 

Preu total de 
compra directa 

4 Àmfora romana en terracota* 1 1800€ 

5 Calaixera-escriptori català en noguera i arrel 
de noguera 

1 3000€ 

6 Arca de núvia catalana en noguera 1 2000€ 

7 Taula catalana en pi tintat dissenyat per 
Alfred  

1 800€ 

8 Cadires de pi  6 500€ 

9 Cadires en estil català 8** 1333€ 

10 Taula de cuina en pi amb sobre de marbre 1 350€ 

11 Armari alfonsí d’un cos en noguera 1 600€ 

12 Armari tardomodernista-noucentista d’un 
cos es caoba 

1 600€ 

13 Aparador modernista en fusta de fruiter 1 650 

14 Butaques en roure i corda trenada 4 3000€ 

15 Cuina-estufa catalana en ferro fos 1 180€ 

16 Taula de estrada de potes de lira 1 350€ 

17 Taula de joc isabelina-alfonsina en noguera 1 400€ 

18 Llit català art déco en noguera dissenyat per 
Alfred Figueras 

1 600€ 

19 Taula auxilia en fusta d’arbre de riu 1 180€ 

20 Mirall català alfonsí en noguera 1 120€ 

21 Cadira catalana en faig tintat i seients de 
cordill trenat 

2 150€ 

22 Tòrcul català en pi i ferro fos  1 800€ 

24 Tamboret en pi de Melis 2 200€ 

25 Taula auxiliar isabelina en fusta ebonitzada 
i marbre motllurat 

1 300€ 

26 Cadira populars en fusta d’arbre de riu i 
seient de boga 

2 150€ 

27 Butaca isabelí en fusta ebonitzada 1 250€ 

28 Cadira isabelina en fusta ebonitzada 2 250€ 

29 Rellotge d’ull de bou amb caixa de fusta 
ebonitzada i xapada en noguera 

1 350€ 

30 Armari Art Decó de cinc cossos en freixe i pi 
tintats 

1 800€ 

31 Lavabo tipus “Thonet” en faig 1 250€ 

32 Garrafa catalana de vidre bufat 2 150€ 

33 Llibreria alfonsina-modernista en pi de Melis 1 600€ 

34 Pintura Alfred Figueras Paisatge urbà 1 2000€ 
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35 Pintura Alfred Figueras Nu femení 1 3000€ 

36 Pintura Alfred Figueras Paisatge de Sant 
Fruitós 

1 2500€ 

37 Pintura Alfred Figueras Marina 1 2500€ 

33 TOTAL 53 30713€ 

 
*Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’adquisició d’àmfores es regeixen per la 
legislació de patrimoni arqueològic. Tota compra que es realitzi s’haurà de comunicar al 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya explicant com van 
ser adquirides per la família i com seran conservades com a part de la col·lecció 
Figueras dins de la futura Casa-Museu Figueras, pel seu coneixement i futura 
catalogació per l’inventari de restes arqueològiques que gestionen.  
**Aquest lot ha sofert una variació de la quantitat de peces que s’havien comptabilitzat 
en la inspecció amb la pèrit d’art. Respecte l’informe realitzat s’ha augmentat l’import 
total del lot en proporció a l’augment de peces que realment existeixen a la casa 
Figueras, esmenant l’error inicial. 
Tot i que la majoria de mobles tenen un bon estat de conservació hi ha algun lot que 
necessitaria una restauració immediata, com és el cas del lot 10, 14, 25 i 31. 
 
Queden exclosos de la compra els següents lots: 

Número 
de lot 

Descripció Número 
d’objectes 

Preu total de 
compra directa 

1 Àmfora romana en terracota 1 1800€ 

2 Àmfora romana en terracota 1 1800€ 

3 Àmfora romana en terracota 1 2000€ 

23 Taula de treball del pintor Figueras en pi 1 250€ 

38 Pintura Alfred Figueras Retrat de la Sra. 
Conxita Vancells 

1 2500€ 

39 Plànols de construcció de la vila modernista 
del pintor Alfred Figueras atribuïts a Le 
Corbusier 

6 4000€ 

 
CONCLUSIONS: 
Vist la catalogació i valoració realitzada per part la pèrit d’art de la col·lecció Figueras i 
d’acord amb els propietaris de quins lots estaven disposats a vendre a partir de la taxació 
oficial, es proposa la compra d’un total de 33 lots que conformen 53 peces de mobiliari 
català i pintures de l’Alfred Figueras. Totes les peces són objecte de formar part de la 
futura Casa-Museu Figueras, ja que són mobles dissenyats per ell mateix i conformen 
l’espai en el qual va desenvolupar el seu ofici de pintor a la casa familiar de Sant Fruitós 
de Bages. 
L’import total de la compra d’aquests lots ascendeix a un total de 30.713€, import valorat 
per ser adquirits per venda directe. 
 
I pels efectes que es considerin oportuns emeto el present informe. 
Sant Fruitós de Bages, 
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Anna Cura Subirana 
Tècnica d’arxiu  
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6. Informació de les regidories   

 
MOCIONS I PROPOSTES  
 
 
ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 

S1  Moció que presenta el grup municipal PSC sobre el compliment de les mesures 
d'implantació de la Renda Garantida de la Ciutadania (exp. 78/2019) 
 
PRÈVIA VOTACIÓ SOBRE LA URGÈNCIA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A 
L’ORDRE DEL DIA:  
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                          En contra : -  
                                  Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
La Renda Garantida de Ciutadania és un dret cívic i social que empara a tota la ciutada-
nia de Catalunya i té com a finalitat que les persones i famílies en situació de pobresa 
tinguin dret a una prestació econòmic, assegurant-se el mínims per desenvolupar una 
vida digna dels ciutadans- es de Catalunya. 
 
Aquesta Llei és el resultat del suport de més de 76 entitats cíviques, socials i polítiques, 
de les mocions de suport de 52 ajuntaments, de l’esforç i la col·laboració de nombroses 
persones voluntàries i sobretot d’un ampli consens popular que va suscitar i que es  va 
traduir en una “ ILP “ de 121.191 signatures. 
 
El dia 12 de juliol, el ple del Parlament Català va aprovar la Renda Garantida de 
Ciutadania i que ja regula l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia.  
 
Va entrar en vigor el 15 de setembre de l'2017 i s’anirà implementant progressivament 
fins al desplegament complet que serà l'1 d'abril de l'2020. 
 
Han transcorregut més de 15 mesos des de l’aprovació unànime de la Llei de la Renda  
Garantida de Ciutadania pel Parlament de Catalunya. 
 
En aquest període de temps la implementació de la llei ha tingut dues fases destacables: 
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1- El 15 de setembre de 2017 s’ha realitzat la conversió automàtica de les antigues 

prestacions de Renda Mínima d’Inserció a Renda Garantida de Ciutadania i 
s’actualitzen els complements de les pensions no contributives vigents fins al 
llindar de la RGC. 
En aquesta primera fase es va complir plenament el que disposa la llei RGC. 

2- La implementació de les noves sol·licituds de la RGC i complements, cursades 
des del 15 de setembre de 2017 fins a la data.  
És en aquesta segona fase on s’han produït incompliments de la llei. 

 
El 26 de juliol de 2018 una representació de la Comissió Promotora de la RGC es va 
reunir amb el conseller Sr. Chakir el Homrani i el director d’ecomia social Sr. Josep Vidal, 
als que van exposar un ampli temari dels greus problemes observats en la 
implementació de la llei. 
 
Van sol·licitar conèixer el contingut de les instruccions i modificacions d’instruccions  
cursades per la Direcció d’Economia Social al personal que va gestionar, tramitar,  
valorar i va resoldre les sol·licituds de prestacions de RGC i complements.  
 
Es va registrar el 17 d'agost una sol·licitud d'informació a la Direcció d'economia social 
a través de la Llei de transparència, la resposta obtinguda incompleta i insuficient ha 
donat lloc a dos recursos potestatius els dies 2 i 14 de novembre. 
 
Finalment, després de conèixer el primer esborrany del reglament de la RGC i el 
preacord publicitat el 28 de setembre passat, els representants de la Comissió 
Promotora van presentar el 16 d’octubre als representants dels grups parlamentaris un 
detallat informe sobre el seu contingut advertint de les incoherències i incompliments 
amb la llei de RGC en aquest esborrany.  
 
Després de valorar els resultats de la implementació de la Llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania, sol·licitem al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. 
 
Les següents mesures o actuacions amb l’objectiu de fer complir plenament la llei de la 
RGC : 

1- Complir la disposició addicional setena. Informe d’aplicació i efectivitat: “ El 
Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre del 
2018, un informe sobre l’aplicació i efectivitat de la RGC durant els dotze primers 
mesos de vigència de la present llei. 

2- Davant les excuses injustificades, donar les dades sobre les sol·licituds de RGC 
de persones sense llar, el nombre de resolucions aprovades i rebutjades a 
aquest col·lectiu. 

3- Davant el preocupant esborrany del reglament elaborar per la Direcció 
d’Economia Social. L’obertura d’una comissió d’investigació parlamentaria. 

4- Aprovar la realització d’una auditori independent sobre la implementació  de la 
RGC pel Departament de Treball i d’Afers Socials i Famílies, tenint en compte la 
gravetat de la situació i la urgència de complir plenament la llei de RGC. 
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5- Que requereixin al Govern de la Generalitat l’abonament de les sol·licituds de 
RGC, la resolució de la qual no va ser notificada a les persones sol·licitants dins 
el termini que estableix la llei RGC. 

6- Que requereixin al Govern de la Generalitat la revisió de les sol·licituds rebut-
jades, aplicant normes i procediments coherents amb el contingut de la llei de 
RGC. 

 
7- Que es realitzi el seguiment de elaboració del Reglament perquè sigui plenament 

coherent amb el contingut de la llei de la RGC. 
8- Iniciar els tràmits legislatius per a la correcció de l’error que afecta la quantia de 

la prestació econòmica de RGC de la segona persona en la unitat familiar o de 
convivència. 

9- Requerir al Govern de la  Generalitat que ampliï els crèdits previstos  per fer 
efectiu l’abonament i complements de la RGC  d’acord al que estableix l’apartat 
1 de l’art. 17 sobre “ Finançament de la prestació econòmic de la RGC “ i la 
disposició final segona “ Partida pressupostària, primer apartat, i donar ple 
compliment al seu caràcter de dret subjectiu.  

 
El passat 22 de novembre el Ple del Parlament va aprovar la següent moció que obliga 
el Govern de la Generalitat a complir-dins d'un termini de sis mesos:  “Realitzar una 
revisió de les resolucions de denegació de la RGC, elaborar un informe que contingui 
informació sobre les possibles denegacions indegudament justificades i compensar la 
pèrdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents per a resoldre els casos 
detectats.” 
 
Davant els greus incompliments en la implementació de la Renda Garantida de 
Ciutadania que nega aquest dret a milers de persones i famílies vulnerables, el ple de 
l'Ajuntament  de Sant Fruitós de Bages acorda : 
 
1.- Donar suport a les 9 mesures o actuacions anteriorment descrites. 
 
2.- Exigir el ple compliment de la moció aprovada el 22 de novembre 2018 al Parlament, 
pel qual ha de revisar-se la totalitat de sol·licituds rebutjades en els termes acordats. 
 
3.- Exigir a la Direcció d'Economia Social, el Tercer sector, les cooperatives i 
l’autoempresa el ple compliment de la Llei de Transparència davant la sol·licitud 
d'informació pública efectuada per la representació de la Comissió Promotora de la 
Renda Garantida de Ciutadania. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família i a la Comissió Promotors de la RGC. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 2 ( 2 PSC ) 
                                        En contra : -  
                                        Abstencions : 11 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 
 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   
 
No consten 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

7. Modificació de l’Ordenança municipal sobre manteniment de parcel·les 
en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis   (exp. 1884/2018) 

 
Primer. Atès que en data 14 d’abril de 2018 va entrar en vigor l’Ordenança municipal del 
manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la 
prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages, aprovada pel Ple en data 11 de gener 
de 2018 i publicada a la seu electrònica el mateix 14 d’abril de 2018. 
 
Segon. Atès que el 2018 ha estat el primer any d’aplicació de l’ordenança, en el qual 
s’ha constatat la magnitud dels treballs i els aspectes a millorar pel correcte manteniment 
de les parcel·les. 
 
Tercer. Atès que és voluntat de l’Ajuntament la millora i adequació de l’ordenança 
atenent a les necessitats del municipi per a la prevenció d’incendis. 
 
Quart. Atès que en data 21 de desembre de 2018 es va publicar al BOP l’anunci 
d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal sobre manteniment de 
parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis. 
 
Cinquè. Atès que es proposa modificar el capítol 1 (Regulació administrativa). 
 
Sisè. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL);  178  del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58 a 
66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de 
juny (ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments 
locals. 
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Segons l’article 62 del ROAS,  s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de 
redactar el text de l'avantprojecte del reglament. 
 
No obstant l’anterior, es considera que en aquest cas pot dur a terme la funció de la 
comissió d’estudi, la Comissió Informativa de Promoció del Territori, donada la concreta 
redacció tècnica i específica que ha de tenir aquest document, que s’annexa ja a la 
present proposta. 
 
Setè. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen 
que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la 
Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents. 
 
S’ACORDA :  
 
PRIMER. Incoar expedient per aprovar la modificació de l’Ordenança municipal sobre 
manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la 
prevenció d’incendis. 
 
SEGON. Aprovar inicialment la proposta de modificació de l’ ordenança, amb el redactat 
que a continuació s’expressa: 
 
- Article 2. Condicions tècniques de manteniment, apartat 1. 
 
On diu: 
 
1. Parcel·les ubicades en sòls urbans i urbanitzables delimitats (tinguin la traçada oberta 
a ús general, total o parcialment les calçades) 
 
Els arbres dels quals la copa sobrepassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats. 
La separació mínima entre peus d’arbres serà de 6 metres amb les següents excepcions 
: 

 
- Els arbres d’espècies protegides monumentals o que tinguin algun grau de 
protecció que impedeixin la seva eliminació. 
 
- Els arbres que formin part de plantacions de jardineria o d’explotacions silvícoles, 
sempre que per les seves característiques no presentin un risc gran d’incendi. 

 
Es realitzarà una aclarida total de matollar (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant 
la totalitat de la cobertura vegetal. 
 
Ha de dir: 
 
1. Parcel·les ubicades en sòls urbans i urbanitzables delimitats (tinguin la traçada oberta 
a ús general, total o parcialment les calçades) 
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Els arbres dels quals la copa sobrepassi el límit de les parcel·les hauran de ser tallats i 
la separació mínima entre peus d’arbres serà de 6 metres amb les següents excepcions: 

 
- Els arbres d’espècies protegides monumentals o que tinguin algun grau de 
protecció que impedeixin la seva eliminació. 
 
- Els arbres que formin part de plantacions de jardineria o d’explotacions silvícoles, 
sempre que per les seves característiques no presentin un risc gran d’incendi. 
 
- Els arbres de les parcel·les que disposin d’un sotabosc sense cobertura vegetal 
(matolls, herbes, canyes i d’altres) o amb una cobertura vegetal pròpia de jardineria.   
  

Sota criteri del tècnic competent que té encomanda la inspecció es podrà aplicar 3 
metres com a separació mínima entre peus d’arbre. 
 
Es realitzarà una aclarida total de matollar (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant 
la totalitat de la cobertura vegetal. 
 
 
- Article 3. Obligats a l’activitat necessària per a l’assoliment de les condicions tècniques, 
apartat 1. 
 
On diu: 
 
1. Els propietaris de les parcel·les hauran de desenvolupar l’activitat necessària per a 
l’assoliment de les condicions tècniques indicades a l’article 2, com a molt tard el 15 de 
maig de cada any en aquelles de les quals en siguin titulars, i mantenir la parcel.la en 
aquest estat fins a la finalització del període en que està prohibit l’encesa de foc per risc 
d’incendi forestal, sense perjudici de l’obligació de manteniment de la parcel.la en 
condicions de seguretat, salubritat i estètica, previstos a la legislació urbanística.  
 
Ha de dir: 
 
1. Els propietaris de les parcel·les hauran de desenvolupar l’activitat necessària per a 
l’assoliment de les condicions tècniques indicades a l’article 2, com a molt tard el  1 de 
maig de cada any en aquelles de les quals en siguin titulars, i mantenir la parcel.la en 
aquest estat fins a la finalització del període en que està prohibit l’encesa de foc per risc 
d’incendi forestal, sense perjudici de l’obligació de manteniment de la parcel.la en 
condicions de seguretat, salubritat i estètica, previstos a la legislació urbanística.  
 
- Article 5. Procediment d’activitat municipal substitutòria. 
 
On diu: 
 
1. S’entén per activitat municipal substitutòria el conjunt d’activitats jurídiques i tècniques 
necessàries perquè es compleixi l’obligació delimitada a l’article 3, d’ofici i en substitució 
dels obligats.  
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2. El procediment d’activitat municipal substitutòria s’integrarà per les fases següents i 
la seva tramitació serà en tot cas urgent, en atenció a la peremptorietat amb què s’ha 
d’evitar el risc d’incendi: 
 

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

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

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

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

 
3. A partir de la publicació, en el termini de 5 dies, s’iniciarà l’execució de l’activitat 
substitutòria municipal, sense necessitat de cap autorització per part del propietari. 
 
Ha de dir: 
 
1. S’entén per activitat municipal substitutòria el conjunt d’activitats jurídiques i tècniques 
necessàries perquè es compleixi l’obligació delimitada a l’article 3, d’ofici i en substitució 
dels obligats. 
  
2. El procediment d’activitat municipal substitutòria s’integrarà per les fases següents i 
la seva tramitació serà en tot cas urgent, en atenció a la peremptorietat amb què s’ha 
d’evitar el risc d’incendi: 
 
-  Verificació del compliment sobre les parcel·les. 
 
- Dictat del decret que formularà la proposta d’aplicació de l’activitat municipal 
substitutòria, la qual esdevindrà automàticament resolució durant l’audiència que 
s’atorgarà en el mateix si no es formulen al·legacions. En unitat d’acte, aquest mateix 
decret formularà una proposta de liquidació de taxes per l’activitat municipal 
substitutòria, la qual esdevindrà liquidació si durant l’audiència no es formulen 
al·legacions. El termini d’audiència serà de 5 dies. 
 
- En cas que es formulin al·legacions dins el termini d’audiència, es dictarà un segon 
decret resolent les al·legacions i disposar el que correspongui en relació a l’aplicació de 
l’activitat municipal substitutòria i les liquidacions. 
 
3. L’execució de l’activitat substitutòria municipal s’iniciarà sense necessitat de cap 
autorització per part del propietari sempre que no sigui habitatge. 
 
4. El procediment d’activitat municipal substitutòria es tornarà a aplicar sempre que sigui 
necessari la seva execució pel correcte manteniment de les parcel·les a causa de 
condicions meteorològiques adverses.  
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TERCER. Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de l’Ordenança municipal 
sobre manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a 
la prevenció d’incendis durant 30 dies, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis 
i seu electrònica municipal, per tal que s’hi puguin formular, per part de les persones 
interessades, reclamacions, proposar suggeriments i formular al·legacions que 
considerin oportunes. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
QUART. Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període d’informació 
pública, no en sorgeixen al·legacions.  
 
CINQUÈ. Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament 
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als 
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de modificació 
a:  
 

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

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

• Aquest és un acte de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

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

 
SETÈ. En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, Declarar que:  
 

• Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant 
de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos.  

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

  
 
 
Annex. Text refós de l’ordenança.  
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ORDENANÇA MUNICIPAL sobre manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La manca de conservació de les parcel·les  en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica comporta un risc greu d’incendis. Dissortadament, el municipi els ha hagut de 
patir de forma reiterada i aquest fet ha comportat l’amenaça d’afectació a barris i 
edificacions aïllades, la necessitat d’evacuar temporalment els estadants, amb el dany 
emocional que això suposa, multitud de danys materials i l’aplicació de mitjans d’extinció 
i protecció civil amb un cost elevat per a les hisendes públiques. 
 
L’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, estableix una obligació general de tots els propietaris de mantenir 
les seves parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica, sense distingir en 
raó al seu règim urbanístic. L’ordenança concreta en primer lloc les condicions tècniques 
en què es tradueix aquesta obligació quant a les diferents tipologies de parcel·les  i 
atenent sempre a l’objectiu de prevenció del risc d’incendi. 
 
Sense perjudici de l’obligació permanent de manteniment, resulta evident que aquesta 
obligació ha de ser exigida amb especial intensitat davant de la proximitat del període 
en que el risc d’incendi és més elevat. I ho ha de ser amb l’antelació suficient perquè es 
redueixi el risc des de l’inici, es puguin realitzar les tasques de manteniment sense que 
elles mateixes no comportin risc i es proporcioni el temps imprescindible per a una 
activitat municipal substitutiva en cas d’incompliment. Aquesta especial intensitat, és la 
que determina que es fixi una obligació de correcte manteniment de la parcel·la en el 
moment immediatament anterior a l’inici del període de major risc d’incendi. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació ha de donar lloc a una activitat municipal substitutiva 
que garanteixi, en tot cas, l’assoliment de les finalitats de prevenció i és aquest un 
element central a la regulació que en fa l’ordenança. 
 
Legalment, és possible exigir el compliment d’aquest deure per mitjà d’ordres 
d’execució, regulades en aquest mateix precepte, i segons el desenvolupament 
normatiu que figura als articles 77 i 78 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística. Ara bé, l’ordre d’execució 
es preveu com un procediment individualitzat, ideat per atendre situacions puntuals de 
manca de conservació, no per corregir situacions generalitzades de manca de 
conservació com les que es poden produir (i de fet es produeixen). 
 
L’experiència demostra que, cada any, en acostar-se la temporada en què es produeix 
el major risc d’incendi, centenars de parcel·les presenten un estat de conservació que 
les fa insegures des de la perspectiva d’aquest risc i l’Ajuntament hauria d’instruir 
centenars de procediments d’ordres d’execució, cosa que excedeix clarament la 
capacitat de gestió municipal. D’altra banda, el caràcter necessàriament contradictori 
d’aquest procediments dilata la seva tramitació. L’ordre pot ser incomplerta. La multa 
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coercitiva no és un mecanisme  suficient  en la mesura en que perviu el risc que es 
pretén evitar i l’execució subsidiària suposa avançar fons públics quantiosos mentre no 
es fa efectiu el cobrament de les liquidacions prèvies als obligats incomplidors. 
 
L’ordenança estableix una alternativa al mecanisme de les ordres d’execució i és 
l’establiment reglamentari de les característiques tècniques i dels calendaris en què s’ha 
de materialitzar el manteniment i fixar una activitat municipal substitutiva en cas 
d’incompliment, finançada amb taxes municipals, que és precisament aquella a la que 
atén aquesta ordenança, emparant-se en allò que disposa l’article 20.2 del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. La taxa aplica la previsió de l’article 20.4.k del mateix Reial Decret 
legislatiu. 
 
Article 1. Contingut. 
 
Aquesta ordenança regula el manteniment de parcel·les  en condicions de seguretat, 
salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis.  
El capítol 1 de l’ordenança té caràcter administratiu, no fiscal. 
El capítol 2 constitueix una ordenança fiscal. 
 
CAPÍTOL 1. REGULACIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Article 2. Condicions tècniques de manteniment. 
 
Segons tipus de parcel·la: 
 
1. Parcel·les ubicades en sòls urbans i urbanitzables delimitats (tinguin la traçada oberta 
a ús general, total o parcialment les calçades) 
Els arbres dels quals la copa sobrepassi el límit de les parcel·les hauran de ser tallats i 
la separació mínima entre peus d’arbres serà de 6 metres amb les següents excepcions: 

- Els arbres d’espècies protegides monumentals o que tinguin algun grau de 
protecció que impedeixin la seva eliminació. 
- Els arbres que formin part de plantacions de jardineria o d’explotacions silvícoles, 
sempre que per les seves característiques no presentin un risc gran d’incendi. 
- Els arbres de les parcel·les que disposin d’un sotabosc sense cobertura vegetal 
(matolls, herbes, canyes i d’altres) o amb una cobertura vegetal pròpia de jardineria.    

Sota criteri del tècnic competent que té encomanda la inspecció es podrà aplicar 3 
metres com a separació mínima entre peus d’arbre. 
Es realitzarà una aclarida total de matollar (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant 
la totalitat de la cobertura vegetal. 
 
2. Parcel·les ubicades en sòls urbanitzables delimitats (no tinguin la traçada oberta a ús 
general, total o parcialment les calçades), no delimitats i no urbanitzables. 
Eliminar tota la vegetació del sotabosc que sigui susceptible de provocar incendi, així 
com els arbres morts o en un estat que puguin presentar un perill elevat d’incendi. 
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3. Parcel·les o part de parcel·les dedicades a l’explotació agrícola, quedaran excloses 
d’aquesta obligació aquelles parcel·les en què s’hagi de mantenir restes de la collita per 
la correcta explotació agrícola (els marges de les parcel·les de l’explotació agrícola no 
destinats a aquesta activitat no estaran exclosos d’aquesta obligació), i sempre que això 
no representi un risc d’incendi.   
Eliminar tota la vegetació que sigui susceptible de provocar incendi, així com els arbres 
morts o en un estat que puguin presentar un perill elevat d’incendi. 
Finalitzada la recollida de la collita s’haurà de llaurar 5m al perímetre de la parcel·la 
contigus a boscos, camins, carrers i carreteres. Es podrà reduir la distancia quan 
existeixin elements físics dissuasius (parets de pedra seca, parets d’obra, cursos 
fluvials, canalitzacions d’aigua cel obert...), sempre i quan ho consideri el tècnic 
competent què té encomanada la inspecció. 
 
Criteris generals: 
Les restes produïdes pels treballs d’estassada del sotabosc s’han de triturar fins obtenir 
restes menors de vint centímetres i realitzar un repartiment uniforme sobre el terreny. 
Per tant, en cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona, 
llevat que prèviament s’hagi fet un tractament que garanteixi que no presenta risc 
d’incendi. 
En tot cas el compliment de les obligacions derivades d’aquesta ordenança s’hauran de 
complir gaudint de totes les autoritzacions preceptives i complint la normativa 
mediambiental, en especial la que es refereix a la protecció de la flora. 
 
Article 3. Obligats a l’activitat necessària per a l’assoliment de les condicions 
tècniques. 
 
1. Els propietaris de les parcel·les hauran de desenvolupar l’activitat necessària per a 
l’assoliment de les condicions tècniques indicades a l’article 2, com a molt tard el  1 de 
maig de cada any en aquelles de les quals en siguin titulars, i mantenir la parcel.la en 
aquest estat fins a la finalització del període en que està prohibit l’encesa de foc per risc 
d’incendi forestal, sense perjudici de l’obligació de manteniment de la parcel.la en 
condicions de seguretat, salubritat i estètica, previstos a la legislació urbanística.  
 
2. Quan es tracti de parcel·les dedicades a l’explotació agrícola amb espècies de 
vegetació no arbrada, el termini serà de deu dies naturals des que es procedeixi a la 
collita. 
 
 
 
Article 4. Exclusions de l’obligació. 
 
No estaran obligats com s’estableix l’apartat anterior, els propietaris de les parcel·les, 
quant a la part d’elles que integri una franja perimetral de prevenció d’incendis, el 
manteniment de la qual estigui atribuït legalment a un altre subjecte. 
 
 
Article 5. Procediment d’activitat municipal substitutòria. 
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1. S’entén per activitat municipal substitutòria el conjunt d’activitats jurídiques i tècniques 
necessàries perquè es compleixi l’obligació delimitada a l’article 3, d’ofici i en substitució 
dels obligats.  
 
2. El procediment d’activitat municipal substitutòria s’integrarà per les fases següents i 
la seva tramitació serà en tot cas urgent, en atenció a la peremptorietat amb què s’ha 
d’evitar el risc d’incendi: 
- Verificació del compliment sobre les parcel·les 
- Dictat del decret que formularà la proposta d’aplicació de l’activitat municipal 
substitutòria, la qual esdevindrà automàticament resolució durant l’audiència que 
s’atorgarà en el mateix si no es formulen al·legacions. En unitat d’acte, aquest mateix 
decret formularà una proposta de liquidació de taxes per l’activitat municipal 
substitutòria, la qual esdevindrà liquidació si durant l’audiència no es formulen 
al·legacions. El termini d’audiència serà de 5 dies. 
- En cas que es formulin al·legacions dins el termini d’audiència, es dictarà un segon 
decret resolent les al·legacions i disposar el que correspongui en relació a l’aplicació de 
l’activitat municipal substitutòria i les liquidacions. 
 
3. L’execució de l’activitat substitutòria municipal s’iniciarà sense necessitat de cap 
autorització per part del propietari sempre que no sigui habitatge. 
 
4. El procediment d’activitat municipal substitutòria es tornarà a aplicar sempre que sigui 
necessari la seva execució pel correcte manteniment de les parcel·les a causa de 
condicions meteorològiques adverses.  
 
Article 6. Concertacions de manteniment. 
 
Per decisió discrecional municipal, justificada tècnicament, es podrà concertar amb els 
propietaris de parcel·les  acords en virtut dels quals l’Ajuntament assumeix l’obligació 
de manteniment fixada a l’article 2 per ampliar les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis més enllà de l’àmbit mínim legal, a fi d’incrementar l’eficàcia d’aquestes 
franges. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 2. REGULACIÓ FISCAL. 
 
Article 7. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de 
conformitat amb els articles 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, emparant-se específicament en l’article 20, 
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apartats 2 i 4.k del Reial Decret legislatiu 2/2004, s’estableix i ordena en aquest capítol, 
que presenta la naturalesa d’ordenança fiscal, la Taxa per l’activitat administrativa 
substitutiva de la de l’obligat en el manteniment en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica de les parcel·les  per a la prevenció d’incendis. 
 
Article 8. Fet imposable. 
 
El fet imposable ve constituït per l’activitat municipal, tècnica i administrativa, de gestió 
i d’execució necessària per restablir la parcel·la en les seves condicions de seguretat, 
salubritat i estètica, segons les condicions fixades a l’annex únic que en cada cas 
corresponguin davant de l’incompliment per part del propietari de l’obligació establerta 
a l’article 3 d’aquesta ordenança. 
 
Article 9. Subjectes passius. 
 
Són subjectes passius els propietaris obligats segons l’article 3 que no hagin acomplert 
l’obligació prevista en aquest article. 
 
Article 10. Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General.  
 
Article 11. Taxa. 
 
1. La taxa ve determinada per l’aplicació de les tarifes a la superfície o unitats afectades 
per la intervenció de la parcel·la, segons consti al Cadastre Immobiliari. 
 
2. La tarifa, expressada en euros per metre quadrat, serà, en funció de la naturalesa 
existent a les parcel·les, la que s’indica en cadascun dels epígrafs següents: 
 
 

EPÍGRAFS TARIFA 

Epígraf 1.  
Tala d’arbre (a partir d’un diàmetre de 14cm). Inclou transport i taxes 
de gestió de restes a l’abocador autoritzat. 
 

 

191,70 €/ut 
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Epígraf 2.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes, arbres de diàmetre fins a 
14cm i d’altres de menys de 1m d’alçada amb mitjans manuals,: 
Mitjans manuals 
- Desbrossadora, per a l’estassada del sotabosc i trituració de 

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

 

0,42 €/m² 

Epígraf 3.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes, arbres de diàmetre 
fins a 14cm i d’altres de menys de 1m d’alçada amb mitjans 
mecànics.  
Mitjans mecànics 
- Tractor amb braç o desbrossadora amb martells, o altres 

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

  

0,25 €/m² 

Epígraf 4.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes, arbres de diàmetre fins 
a 14cm i d’altres de més de 1m d’alçada amb mitjans manuals. 
Mitjans manuals 
- Desbrossadora, per a l’estassada del sotabosc i trituració de 

restes vegetals fins a 20 cm de longitud. 

- Motoserra, per a l’estassada del sotabosc i tala d’arbres. 
  

0,74 €/m2 

Epígraf 5.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes, arbres de diàmetre fins 
a 14cm i d’altres de més de 1m d’alçada amb mitjans mecànics. 
Mitjans mecànics 
- Tractor amb braç o desbrossadora amb martells, o altres 

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

   

0,56 €/m2 
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Epígraf 6.  
Llaurar el terreny (fins a 1ha) 
Mitjans mecànics 
Tractor amb estripador o grada de disc 

  

 

0,11 €/m² 
(mínim 80€) 

Epígraf 7.  
Llaurar el terreny (a partir de 1ha) 
Mitjans mecànics 
- Tractor amb estripador o grada de disc 

  

 

0,06 €/ m² 

Epígraf 8. 
 Camió grua amb cistella homologada  
 
 

88,33 €/h 

 
Article 12. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal per aquesta taxa. 
 
Article 13. Meritació. 
 
1. La taxa es meritarà amb el decret que declari aplicable l’activitat substitutòria 
municipal.  
 
2. El compliment extemporani de l’obligació establerta a l’article 3 no afecta la meritació 
de la taxa. 
 
Article 14. Gestió. 
 
La gestió es realitzarà a través de padró fiscal corresponent, segons el règim dels 
articles 23 a 25 del Reial Decret 939/2005, 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
general de recaptació. En unitat d’acte amb la resolució d’aplicació de l’activitat 
municipal substitutiva, es determinarà l’alta al padró fiscal. 
 
Article 15. Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició final. Entrada en vigor. 
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Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 30 d’octubre 2018 entrarà 
en vigor el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació 
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                       Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  

8. Aprovació del Reglament del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages   
(exp. 436/2018) 

 
1. Atès que en data 1 de febrer de 2018 es va celebrar el Ple de Constitució del Consell 
d’Infants de Sant Fruitós de Bages. 
 
2. Vist l’Informe Projecte educatiu del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages, 
elaborat per Laura Cantenys Garriga, per encàrrec de la Gerència de Serveis d’Educació 
de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona (registre d’entrada 
2018-E-RC-2201, de 26/04/2018). L’informe s’emmarca en l’assistència de la Diputació 
de Barcelona, Gerència de Serveis d’Educació, a resultes de la demanda i concessió de 
recurs tècnic en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018, del Pla de Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, consistent en la redacció de plans, projectes i informes per 
a la realització de l’actuació “Suport a la constitució i dinamització del Consell d’Infants 
de Sant Fruitós de Bages”.  
 

Vist que a l’esmentat informe destaca al Reglament, com a document d’organització 
interna en el qual hi ha les principals normes de funcionament del Consell d’Infants, i 
que recomana que aquest Reglament sigui flexible. 
 
3. Atès que la tècnica municipal d’ensenyament per a regular aquest Consell ha redactat 
un projecte de Reglament necessari pel seu funcionament.  
 
4. Vist l’informe del vicesecretari sobre el procediment d’aprovació i modificació de les 
ordenances i reglaments locals. 
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Atès el establert als articles 60 i ss. del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, n’exigeix la proposta de 
avantprojecte  per part de la comissió d’estudi, la aprovació inicial, la informació pública 
i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que per l’aprovació d’aquest Reglament és necessari l’acord de la majoria simple 
per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
Atès que l’ article 49.c) de la LBRL, disposa que les ordenances s’entendran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant el termini de submissió a informació pública. 
 
6 D’acord amb les competències atribuïdes al Ple de la corporació per l’article 22 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril (LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMC) i atenent a que el projecte del text del Reglament redactat per la Tècnica d’ 
ensenyament,  s’emmarca en l’assistència de la Diputació de Barcelona, Gerència de 
Serveis d’Educació, a resultes de la demanda i concessió de recurs tècnic en el marc 
del Catàleg de Serveis de l’any 2018, del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 
consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de l’actuació 
“Suport a la constitució i dinamització del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages”, 
es considera pertinent que per part de la Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania 
actuï com a Comissió d’estudi als efectes de valoració i assumpció de la proposta del 
projecte del Reglament del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages. 
 
Per tot això, el ple de la corporació, previ dictamen favorable de la Comissió informativa 
de Serveis a la Ciutadania,  
 
ACORDA :  
 
Primer.- Iniciar l’expedient per l’aprovar el Reglament del Consell d’Infants de Sant 
Fruitós de Bages, disposant que la Comissió informativa de serveis a la ciutadania 
informativa actuï com a Comissió d’estudi, als efectes de valoració i assumpció de la 
proposta de Reglament  que s’annexa al present acord. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages 
que s’annexa al present acord. 
 
Tercer.- Obrir un termini d’informació pública d’aquest acord i del text del Reglament del 
Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages, durant 30 dies, mitjançant la publicació 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  
al Diari el Punt-Avui, al tauler d’anuncis i al tauler d’anuncis de la seu electrònica 
municipal, per tal que s’hi puguin formular, per part de les persones interessades, 
reclamacions, proposar suggeriments i formular al·legacions que considerin oportunes. 
El termini d’informació pública computarà a partir del dia següent de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades. 
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Si no s’hi formula cap reclamació, al·legació o suggeriments en aquest termini, el 
Reglament del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages, que s’aprova inicialment 
quedarà aprovat definitivament i es procedirà a la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i s’inserirà un anunci amb la referència d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Quart.- Reglament Del Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages,  no entrarà en vigor 
fins que hagi transcorregut el terminis establerts als articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i regira mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Cinquè.- Declarar que: 
 

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

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

 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret.  
 
ANNEX. REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
Preàmbul 
  
L’article 17 de la Llei 14/2010 del drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, en 
relació a la participació en tot el que afecta en la vida pública, impulsa a les 
administracions locals a crear consells de participació per dotar als infants i als 
adolescents de l’oportunitat de millorar la convivència, la cohesió social, el civisme en 
l’àmbit veïnal i local. 
 
El Consell d’Infants, que està inspirat en el que va desenvolupar el professor F. Tonucci 
a “La ciutat dels infants”, és un òrgan de participació infantil on es proposa que els infants 
puguin ser ciutadans autònoms i responsables considerant-los com a ciutadans de ple 
dret.  
 
El que es pretén és millorar la qualitat de vida i el benestar de la població sense oblidar-
nos dels infants. Articular un Consell d’Infants és la manera de poder escoltar la seva 
paraula, en un espai on es podran expressar, reflexionar i fer propostes de les quals es 
portaran a terme les que siguin possibles.  
 
Els infants podran raonar  sobre aspectes que formen part de la seva vida quotidiana al 
poble, donant el seu punt  de vista, comentant les seves necessitats i els seus desigs. 
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El funcionament del Consell d’Infants es portarà a terme seguint les normes del present 
reglament. 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Creació 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages crea el Consell d’Infants, que s’adscriu a la 
regidoria d’ensenyament, com a òrgan de participació sobre qüestions d’interès general 
del municipi. 
 
Article 2. Definició 
El Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages és un òrgan de participació de les nenes 
i nens d’entre 9 i 12 anys del municipi. Un espai on poden exercir, com a ciutadans que 
són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i 
elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar el seu poble. 
 
Article 3. Fonaments 
La creació del Consell d’Infants es fonamenta en la Convenció sobre els Drets dels 
Infants aprovada per les Nacions Unides l’any 1989 i en les iniciatives constitucionals i 
autonòmiques reguladores dels drets de la infància. 
 
Article 4. Objectius 
1. Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació entre 
aquests i les autoritats polítiques municipals. 
2. Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú. 
3. Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa. 
4. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar, expressar i decidir 
aspectes d’interès del seu municipi, apropant-los així a la cultura democràtica i de 
participació. 
5. Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la seva 
opinió i la prenguin en consideració. 
 
Composició i funcionament 
 
Article 5. Composició 
El Consell d’Infants de Sant Fruitós de Bages està compost dels següents membres: 
1. El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament en qui 
delegui. 
2. El regidor o regidora d’ensenyament. 
3. Dos representants per aula de cada centre educatiu que cursin 5è i 6è de primària. 
4. Dos representants de l’Aula socioeducativa de l’edat corresponent (5è i 6è). 
5. Dos tècnics/ques municipals, que exerciran les funcions de secretari/a i 
dinamitzador/a, formant part del Consell amb veu, però sense vot. 
 
Article 6. Elecció i constitució del Consell 
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Els/les representants en el Consell d’Infants seran escollits/des democràticament, a 
través d’un procés electoral, per l’alumnat de cadascuna de les aules i cursos en el cas 
dels centres d’educació primària i pel grup d’infants usuaris en el cas de l’Aula 
socioeducativa. 
La constitució del Consell serà formada un cop es disposi dels noms de tots els 
consellers i conselleres. 
 
Article 7. Durada del mandat 
El càrrec de conseller/a té una durada de 2 anys, llevat baixa voluntària o bé per manca 
d'assistència sense justificar.  
Cada any es renovarà el 50% dels representants. Es renovarà l’alumnat de 5è de 
primària coincidint amb la baixa dels infants que finalitzin 6è de primària. 
 
Article 8. Funcions del Consell d’Infants 
- Fer un recull de les necessitats i les demandes dels infants de la poble i comunicar-ho 

a l’Ajuntament. 
- Crear comissions de treball sempre que es cregui oportú. 
- Crear propostes i solucions per la millora de la ciutat. 
- Consensuar qualsevol tema tractat en les comissions o sessions de treball. 
- Elevar els consensos al Plenari del Consell d’Infants. 
- Ser informat del tràmit de les seves propostes i de les actuacions de l’Ajuntament 

envers les seves demandes. 
- Establir mecanismes de coordinació escola- Ajuntament. 
- Fer un municipi adaptat a les necessitats dels infants i adolescents. 
- Descobrir el funcionament de les institucions democràtiques, i en especial, de 

l’Ajuntament. 
- Compartir amb les escoles el procés de treball del Consell. 
- Participar en propostes que es fan des de l’Ajuntament. 
- Participar en actes públics i de la ciutat. 
- Conèixer què fan els altres consells d’infants. 
- Participar, si així es decideix, al Consell d’Infants del Bages. 
- Participar en la xarxa de participació infantil de la Diputació de Barcelona, el Consell 

comarcal del Bages i altres xarxes o institucions de participació infantil (podrien ser 
CNIAC, CAI, Ciutats Educadores, etc.). 

 
Article 9. Funcions de l’equip tècnic del Consell d’Infants 
- Treballar amb els infants i adolescents la seva capacitat d’opinió i presa de decisions. 
- Vetllar pel compliment de les responsabilitats de tots els membres del Consell. 
- Dinamitzar les sessions del Consell. 
- Recollir les propostes dels infants, estudiar-les per tal de fer-les viables i a no ser 

possible poder argumentar-les. 
 
Article 10. Metodologia 
Els i les representants seran els i les receptors/es de les demandes i propostes del seu 
grup-classe,  grup d’edat d’infants en el cas de l’Aula, Ajuntament, altres xarxes de 
participació, ... les quals seran canalitzades a través del sistema que es decideixi i es 
comuniqui. Les propostes i demandes que es rebin seran debatudes en el ple del 
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Consell. Es donarà trasllat de les conclusions acordades pel Consell a través dels 
mitjans que es decideixi a tots els grups/organismes implicats.  
A les trobades de treball del Consell s’utilitzaran dinàmiques participatives per garantir 
la implicació de totes i tots els membres. 
 
Regim de sessions i convocatòria 
 
Article 11. Periodicitat de les sessions 
Es celebraran sessions Plenàries un mínim de dues vegades l’any, i de forma 
extraordinària sempre que es cregui necessari. 
Les sessions es faran fora de l’horari escolar i seran de caràcter públic. 
Es celebraran sessions de treball o informatives una vegada al mes. Si fos necessari 
reunir-se més vegades, s’acordaria amb tots els representants del Consell d’Infants. 
Totes les sessions es portaran a terme en període lectiu. Quan, excepcionalment es 
facin fora d’aquest període, seran sessions de caràcter voluntari amb els i les 
representants que puguin assistir-hi.  
 
Article 12. Convocatòria de les sessions 
Tots els membres del Consell d’Infants rebran la convocatòria de les sessions per correu 
electrònic personal i al seu centre escolar amb l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior 
el dilluns de la setmana de la sessió. 
Les sessions plenàries es faran a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
Les sessions plenàries seran convocades per la presidència amb un mínim de tres dies 
d’antelació. 
 
Article 13. Sessió constitutiva 
Cada any, en la sessió constitutiva del Consell d’Infants s’hauran de preveure les 
següents qüestions:  
a) Nomenament dels i les consellers/es del curs vigent i comiat dels consellers/es del 
curs passat.  
b) Elaboració del calendari de les sessions de treball del Consell.  
c) Estructuració operativa del Consell a efectes del seu funcionament: sessió plenària, 
definició de temes a treballar i de la forma com es farà: comissions de treball, debats,…  
d) Pla d’actuació del procés a seguir per tractar les propostes fetes pels infants.  
 
Article 14. Informació 
Els consellers i conselleres hauran de prendre nota de totes les informacions que hagin 
de traspassar als infants dels seu grup-classe. 
Tota la documentació i informació realitzada pel Consell d’Infants estarà disponible per 
a tothom a través de mitjans electrònics.  
Els Consellers/es en el seu segon any, han de fer el traspàs d’informació sobre la 
situació del Consell d’Infants en aquells moments i les propostes pendents de realitzar 
o treballar als nous membres que s’incorporin com a Consellers/es. 
 
Article 15. Modificació del Reglament 
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L’Ajuntament i el Consell d’Infants podran proposar la modificació del reglament si es 
considera que en pot millorar el funcionament. 
 
Disposició addicional. 
Els preceptes d'aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en que 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de que porten causa. 
 
Disposició final. 
Aquest Reglament, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i, en qualsevol cas, una vegada transcorregut el termini 
de 15 dies hàbils previst a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local en relació  amb l'article 65.2 del mateix text legal. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                          En contra : -  
                                   Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 
 

9. Aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules 
administratives particulars per a la realització d'operacions patrimonials 
per al foment d'activitats amb persones discapacitades: Lot 1 Cessió 
d'ús del Teatre Casal Cultural i concessió de domini públic de les aules 
de l'escola de música en el marc de la inserció de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial; Lot 2: Constitució d'un dret de 
superfície per el desenvolupament d'un centre educatiu o assistencial 
que desenvolupi usos previstos en el planejament per a persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial (exp. 673/2018) 

 
PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA PER NO 
HAVER ESTAT DICTAMINAT PRÈVIAMENT PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
CORRESPONENT.  
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Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 11 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                       Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 
 
Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol donar recolzament i abordar 
l’aspecte assistencial que afecta a les persones que pateixen d’alguna discapacitat ja 
sigui física, psíquica o sensorial. 
 
Segon. Atès que es considera que aquest recolzament es pot fer efectiu mitjançant la 
instrumentalització de la cessió d'ús del Teatre Casal Cultural i concessió de domini 
públic de les aules de l'escola de música; i la constitució d'un dret de superfície per el 
desenvolupament d'un centre educatiu o assistencial que desenvolupi usos previstos en 
el planejament per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, sobre la 
finca amb referència cadastral 5934401DG0253S0000TR situada a l’avinguda Girona, 
número 23. 
 
Tercer. Vista la Memòria d’Alcaldia obrant en l’expedient. 
 
Quart. Vist que s’ha redactat el corresponent plec de clàusules administratives 
particulars que regirà la licitació. 
 
Cinquè. Atès que segons 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), en quant a les competències que 
l’alcalde delega en la Junta de Govern Local, les propostes sobre aquelles matèries que 
s’hagin d’aprovar per majoria absoluta al Ple municipal, han de ser prèviament 
aprovades per la Junta de Govern Local.  
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local en sessió  data de 7 de gener de 2019, ha 
acordat elevar al ple municipal per a la seva resolució els següents acords.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació referent a la licitació per a la realització 
d'operacions patrimonials per al foment d'activitats amb persones discapacitades: Lot 1: 
Cessió d'ús del Teatre Casal Cultural i concessió de domini públic de les aules de l'escola 
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de música en el marc de la inserció de persones amb discapacitat física, psíquica o 
sensorial; Lot 2: Constitució d'un dret de superfície per el desenvolupament d'un centre 
educatiu o assistencial que desenvolupi usos previstos en el planejament per a persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.  
 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el 
procediment de licitació (Annex 1). 
 
Tercer. Disposar l’obertura del procediment de licitació, per procediment obert i 
tramitació ordinària, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris 
d’adjudicació.  

   
Quart. Publicar l’anunci de convocatòria en el Perfil de Contractant, per a que durant el 
termini que s’indicarà en l’anunci puguin presentar les proposicions que estimin 
pertinents.  
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
Annex 1 –   Plec de clàusules administratives particulars  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LES 
SEGÜENTS OPERACIONS PATRIMONIALS PER AL FOMENT D’ACTIVITATS AMB 
PERSONES DISCAPACITADES: 
 
LOT 1: Cessió d’ús de l’espai del teatre casal cultural i concessió de domini públic 
de les aules de l’escola de música en el marc de la inserció de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 
LOT 2: Constitució d’un dret de superfície per a la implantació d’un centre 
educatiu, o assistencial que desenvolupi usos previstos en el planejament per a 
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÀUSULES COMUNES ALS DOS LOTS 

 
CLÀUSULA 1- Objecte i justificació 
Per mitjà d’aquest plec, s’ordena la licitació i la futura concertació de sengles lots 
contractuals:  
 

- Lot 1: Cessió de l’espai del teatre casal cultural i la concessió de domini públic 
de les aules de l’escola de música. 

 
- Lot 2:  Constitució d’un dret de superfície sobre la finca ubicada a l’avinguda 

Girona, número 23. 
 
Tots els drets s’atorguen amb la finalitat que els contractistes desenvolupin durant la 
vigència dels drets atorgats ininterrompudament programes socials, formatius i/o 
d’integració, que tindran com a beneficiaris persones amb discapacitat psíquica, física o 
sensorial. 
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Els drets atorgats, en raó a la finalitat per la qual es constitueixen i en raó a les 
característiques dels licitadors admissibles, tenen caràcter gratuït. 
 
CLÀUSULA 2- Documents amb caràcter contractual 
Tenen caràcter contractual: 

• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal 
en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  
14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 
26 de gener de 2010. 

• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a 
annex seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP).  

  
CLÀUSULA 3- Tramitació 
Tots els lots es licitaran per procediment obert i la seva tramitació és ordinària 
 
CLÀUSULA 4- Capacitat i solvència dels licitadors o candidats  
 
Els licitadors hauran de tenir condició legal d’entitat sense ànim de lucre prestatàries de 
serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat. 
 
La solvència econòmica del licitador haurà d’acreditar-se acumuladament amb la 
concurrència dels mitjans 2b, 4, i 5 de la clàusula 25 A del DCPCAP. Quant al mitjà 2B, 
el volum de negocis anual es referirà a prestacions d’atenció social a persones amb 
discapacitat i haurà de consistir en 1.000.000 € en cadascun dels exercicis compresos 
entre el 2012 i 2017. Quant al patrimoni net del mitjà 4, haurà de consistir en 1.000.000 
€. Quant al mitjà 5, haurà de consistir en que el capital assegurat sigui com a mínim 
600.000 € amb un import mínim de 150.000 € per víctima.   
 
La solvència tècnica professional s’acreditarà pels mitjans 2, 6, i 8 de la clàusula 25B 
del DCPCAP. Quant al mitjà 2, s’haurà de disposar, almenys, d’un titulat de grau o 
equivalent dedicat com a mínim amb una jornada de 25 hores setmanals al control de 
qualitat de les prestacions del serveis d’atenció a les persones amb discapacitat que 
presti el licitador. Quant al mitjà 6, s’haurà d’indicar la identitat dels responsables de 
l’execució del contracte, els quals hauran de ser, com a mínim, els exigits per la 
normativa de serveis socials per al desenvolupament del corresponent servei. Quant al 
mitjà 8, el licitador haurà de disposar d’una plantilla anual mitjana dins dels exercicis 
2012 a 2017 de, com a mínim 10 professionals amb titulació de grau dedicats 
específicament a l’atenció a les persones amb discapacitat.  
 
CLÀUSULA 5- Contingut de les ofertes 
Les ofertes s’integraran per dos sobres, denominats 1 i 2. 
Cada licitador, independentment del número de lots al qual liciti, presentarà un únic 
sobre 1. La presentació d’aquest sobre es realitzarà en unitat d’acte amb totes les 
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ofertes que realitzi.  La qualificació dels licitadors serà comú per a tots els lots als quals 
licitin. 
El sobre 1 contindrà la declaració responsable sobre la solvència exigida formula a 
través del Document europeu únic de contractació (DEUC). 
El contingut del sobre 2 és l’estipulat en les clàusules específiques de cada lot. 
Sens perjudici, que el licitador acrediti la seva solvència, serà exclòs de la licitació si de 
la documentació continguda al sobre 2 resulta que no adscriu els mitjans suficients per 
desenvolupar el projecte social o l’estudi de viabilitat revela la impossibilitat per poder 
dur a terme aquest projecte. 
CLÀUSULA 6- Presentació d’ofertes 
Les ofertes es presentaran a través de la seu  electrònica conforme estableix la clàusula 
31 del DCPCAP, a partir de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, 
durant el termini que s’indiqui en el mateix. 
CLÀUSULA 7- Manteniment d’ofertes 
Les ofertes hauran ser mantingudes durant un termini de tres mesos. No es computarà 
dins d’aquest termini els temps en què el procediment es trobi suspès segons les 
previsions d’aquest plec. 
 
CLÀUSULA 8- Mesa de licitació  
 
La mesa de contractació presentarà la composició següent: 
 
President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde 
Substitut: alcalde accidental 
 
Vocals: 

- Titular: Sra. Cristina Múrcia Caraballo: regidora de Serveis Socials 
- Substitut: Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor de Seguretat Ciutadana 

 
- Sr. Xavier Racero i Esquius, regidor de Serveis Econòmics 
- Substitut: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, regidor d’Espai Públic, Activitats i 

Obres.  
 

- Titular: Sr. Josep González Ballesteros, secretari municipal 
- Substitut: Sr. Santiago González Castellanos, vicesecretari municipal 

 
- Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, interventora municipal 
- Substitut: Sra. Maria José Fernandez Trigo, lletrada municipal 

 
- Titular: Sra. Mireia Sans Camps, arquitecte municipal 
- Substitut: Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municpal 

 
- Titular: Sra. Anna Grau Pallissa, treballadora social municipal 
- Substitut: Marta Mora Francitorra, educadora social municipal 

 
Secretaria de la mesa: Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació 
Substitut: David Pintó Sallés, administratiu de l’àrea de contractació.  
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CLÀUSULA 9- Comitè d’experts 
 
La mesa de contractació actuarà assistida per un Comitè d’experts el qual estarà  
integrat per la Sra. Sandra Palomina Vega, treballadora social de l’Ajuntament, Sr. Joan 
Anglada Arumí, arquitecte municipal, i la Sra. Mireia Subirana Chávez, tècnica 
d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
CLÀUSULA 10- Comissió de coordinació 
 
Per a la planificació i de la utilització dels espais així com pel tractament de les 
intervencions que calguin sobre els immobles cedits, es constituirà la Comissió de 
coordinació la qual es reunirà dues vegades l’any en els mesos de maig i octubre. 
 
CLÀUSULA 11- Caràcter privat dels programes socials 
 
Els programes socials són activitats de caràcter privat, quant a la seva relació amb 
l’Ajuntament, no constitueixen ni serveis públics municipals, ni prestacions de serveis a 
favor de l’Ajuntament. Aquesta caracterització comporta: 
 

- Que el titular del dret desenvolupi el programa social al seu risc i ventura 
exclusivament sense tenir cap dret o cap aportació procedent de la hisenda 
municipal, sense prejudici de les subvencions de les quals pugui ser beneficiari, 
en els termes de legislació general de les subvencions. 

- Que el titular del dret hagi d’obtenir totes les autoritzacions, llicències i 
comprovacions, així com formular les comunicacions i declaracions 
responsables, per a les obres i activitats que desenvolupi disposades per 
l’ordenament jurídic vigent.  

- Que no existeixi cap vincle entre el personal aplicat als programes socials i 
l’Ajuntament, ni cap dret a subrogar-se d’aquest personal, quan s’extingeixin els 
drets, a càrrec de l’Ajuntament. 

  
CLÀUSULA 12- Estatut general dels titulars del dret 
 
Els titulars del dret estaran subjectes a les obligacions generals que consten en la 
clàusula 7 del DCPCAP, i específicament a les obligacions següents: 
 

- Desenvolupar per si mateixos de forma ininterrompuda el programa social durant 
tota la vigència del seu dret, si bé, es podrà modificar aquest programa, en el cas 
del Lot 1 quan hagin transcorreguts cinc anys des de l’inici de la seva prestació 
i en el cas del Lot 2 quan hagin transcorregut deu anys des de l’inici del dret de 
superfície. Aquest desenvolupament es realitzarà sempre amb subjecció a la 
normativa sobre serveis socials que resulti d’aplicació. 

- Conservar les edificacions i instal·lacions en els termes en què aquestes han de 
ser lliurades a l’Ajuntament a la extinció dels drets. 
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- Permetre a l’Ajuntament la inspecció de les instal·lacions a efecte de verificar el 
compliment del règim del dret en les mateixes potestats que l’ordenament vigent 
reconeix a la inspecció de Serveis Socials i a la inspecció urbanística. 

- Comunicar a l’Ajuntament, de forma immediata, qualsevol pertorbació del seu 
dret o risc específic que pugui afectar la integritat dels béns sobre els quals 
s’estableix el dret.  

- Mantenir concertada, durant tota la durada del dret, l’assegurança per riscos 
professionals exigida com a condició de solvència, sense perjudici de les 
assegurances especifiques que s’exigeixin en els lots. 

- Mantenir, com a personal d’interlocució tècnica, a un dels responsables de 
l’execució del contracte, el qual tindrà com a mínim una titulació de grau o 
equivalent.  

- No cedir el dret sense l’autorització de l’Ajuntament, la qual només serà 
concedida a favor d’entitats que tinguin les mateixes condicions de capacitat i 
solvència exigides en aquest plec. 

 
CLÀUSULA 13- Extinció 
 
Seran causes d’extinció comuns a tots els drets les generals previstes a la legislació 
sobre patrimoni de les administracions públiques, sobre contractes del sector públic i les 
específiques dels contractes de serveis previstes també en aquesta última legislació. En 
concret, els drets s’extingiran pel transcurs de la seva durada, sense possibilitat de 
pròrroga. 
 
Els drets s’extingiran específicament per les causes imputables al seu titular següents: 

- Incompliment del calendari 
- Realització d’activitats no legalitzades 
- Interrupció de les activitats, degut a força major o a davant la impossibilitat 

d’adaptació a noves normatives de la prestació social. 
- Ser revocada la inscripció al Registre de Serveis Socials de la Generalitat de 

Catalunya, quan sigui preceptiva, o qualsevol títol que sigui requerit per 
desenvolupar l’activitat.  

- Per la cessió del dret sense autorització municipal. 
- Per impedir o dificultar significativament les facultats d’inspecció municipals. 

 
A la finalització dels drets, els béns sobre els quals versen, revertiran a l’Ajuntament en 
un estat de conservació correcte i ajustat a la normativa que resulti aplicable als edificis 
i instal·lacions corresponents, lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants 
per qualsevol títol o sense. 
 
El lliurament dels béns a l’Ajuntament es realitzarà dins del termini d’un mes des que es 
produeixi l’extinció. 
 
Extingits els drets, per qualsevol causa que no sigui imputable a l’Ajuntament, els béns 
revertiran sense que l’Ajuntament tingui cap obligació econòmica a favor del titular del 
dret extingit. 
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DEL LOT 1 

 
CLÀUSULA 14- Finques sobre les quals es constitueixen els drets i descripció 
d’aquests. 
 
Els béns sobre els quals versa aquest Lot, els títols que disposa l’Ajuntament i els drets 
que s’atorguen en raó a la licitació, són els següents: 
 

- Edifici de les “Monges”. El situat a la finca 1270 del Registre de la Propietat 
número 4 de Manresa, Volum 373, llibre 35, foli 4. Es correspon amb la parcel·la 
cadastral 6229507DG262N0001IU, ubicada al Carrer Sant Benet, 8. 
Urbanísticament, està classificada com a sòl urbà consolidat, qualificada com a 
equipament polivalent, no delimitada per cap sector o polígon d’actuació 
urbanística i té la condició de solar. L’Ajuntament és propietari del dret de ple 
domini per títol de compravenda del titular registral anterior instrumentada en 
escriptura autoritzada pel notari del Col·legi de Catalunya, amb residència a 
Manresa, Pedro Carlos Moro Garcia, el dia 28 de desembre de 2017 (3.192 del 
seu protocol), inscrita a favor de l’Ajuntament al Registre de la Propietat. El dret 
que es concerta sobre aquesta finca és una concessió de domini públic i versa 
només sobre la planta baixa de l’edifici.  

La concessió atorga un dret privatiu únicament durant el temps en que aquest espai no 
està destinat a l’activitat docent de l’escola de música municipal o a activitats singulars 
que vulgui desenvolupar l’Ajuntament, les quals hauran de ser comunicades al 
contractista, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils. Actualment, l’horari lectiu és 
entre les 16:30 i les 21.00 hores. 
 

-  Edifici del Teatre del Casal Cultural. L’Ajuntament en disposa d’aquest bé per 
títol d’arrendament per a ús diferent d’habitatge, segons el contracte que figura 
reproduït en document Annex 3. Urbanísticament, està classificada com a sòl 
urbà classificat, qualificada com a equipament polivalent, no delimitada per cap 
sector o polígon d’actuació urbanística i té la condició de solar. El dret que es 
concerta sobre aquest edifici (espai del bar-restaurant i espai escènic) és la 
cessió d’ús.  

 
Pel que fa a l’espai escènic la cessió es realitza únicament durant el temps en que 
aquest espai no està destinat a l’activitat cultural que organitza l’Ajuntament segons la 
programació anual que serà comunicada al contractista abans de l’inici de cada 
temporada, o a activitats singulars que vulgui desenvolupar l’Ajuntament, les quals 
hauran de ser comunicades al contractista, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils. 
 
CLÀUSULA 15- Contingut del programa social 
 
Els espais es cediran per poder ser utilitzats a la realització d’activitats per persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, alhora que per aplicar el programa per a la 
seva inserció presentat en el marc de la licitació. 
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CLÀUSULA 16- Durada 
 
La disposició de l’àmbit del Lot 1 mitjançant les citades cessió i concessió demanial, 
s’efectua per un període de 20 anys, establint-se com a gratuïtes.  
 
Àmbits d’actuació per a l’aplicació del programa social de foment a la inserció de 
persones amb discapacitat física, psíquica o  sensorial: 
 
El contractista, amb la finalitat d’afavorir la inserció d’aquestes persones, els assignarà 
les següents tasques: 
 
A) Gestió d’activitat de bar-restaurant del Teatre Casal Cultural, a instal·lar i 
desenvolupar totalment al seu càrrec El desenvolupament d’aquesta activitat de bar-
restaurant estarà subjecte a les següents obligacions: 
 

1. La gestió del servei de bar-restaurant es realitzarà a risc i ventura del 
contractista. 

 
2. Prestar el servei de bar-restaurant segons es detalla a continuació: 

 
▪ Sempre que hi hagi activitat al teatre, i com a mínim 30 minuts abans i després 

dels actes que siguin oberts al públic. 
 

▪ En actes no oberts al públic (per exemple assajos) el servei de bar haurà de 
poder oferir la venda de begudes i productes envasats, podent ser a través de 
màquines expenedores les quals hauran d’estar situades en un espai que no els 
afecti el tancament del bar. 

 
▪ Es permetrà un dia de descans setmanal entre dilluns i dijous, que afectarà 

només al servei de bar-restaurant. 
 
L’Ajuntament podrà ampliar aquest horari amb motiu de l’organització d’altres activitats 
puntuals i que seran comunicades al contractista amb una antelació mínima de tres dies, 
i en casos excepcionals de forma immediata. 
 
Els horaris d’obertura s’hauran d’ajustar en tot moment a l’establert a l’Ordre 
INT/358/2011, de 19 de desembre, per a la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, així com amb la legislació sectorial posterior que els modifiqui. 
 
L’horari mínim obligatori s’haurà de complir en tots els mesos de l’any, llevat del mes 
d’agost.  
 

3. El contractista conservarà i utilitzarà exclusivament els locals i instal·lacions 
cedits per a la gestió i explotació del bar restaurant. 
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4. A la finalització d’aquest contracte, el contractista deixarà els locals i 
instal·lacions en perfecte estat d’ús. Així mateix deixarà a l’edifici els béns a 
l'explotació del bar-restaurant que siguin d’impossible separació sense 
deteriorament apreciable.  

 
5. Expendrà al públic els productes de consum autoritzats per a aquesta classe 

d’establiments per la normativa vigent, amb la cura i la pulcritud degudes i amb 
les condicions higiènico-sanitàries necessàries i d’acord amb la normativa legal 
vigent.  

 
6. Gestionar el bar restaurant mitjançant una organització adient en consonància 

amb les necessitats que l’atenció al públic plantegi, supeditant en qualsevol cas 
el seu funcionament, quant a horari i accés de públic, per tal que no interfereixi 
mai en el correcte funcionament del Teatre Casal Cultural.  

 
7. El bar restaurant ha de fer la funció d’espai relacional dins l’horari d’obertura del 

Teatre Casal Cultural. El contractista haurà de facilitar-ne aquest ús.  
 

8. Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients 
per a això. El personal adscrit a l’explotació del bar restaurant dependrà 
exclusivament del contractista. 

 
9. Mantenir la zona utilitzada i les instal·lacions, mobiliari i elements vinculats a 

l’establiment en bon estat de conservació i funcionament, així com substituir els 
elements deteriorats o defectuosos quan sigui necessari. 

 
10. Assumir les despeses de qualsevol classe derivades de la formalització del 

contracte i d’explotació i funcionament del servei, particularment les de 
naturalesa tributària. 

 
11. Les despeses associades als subministraments en l’àmbit del bar restaurant 

(aigua, electricitat, gas, telefonia, entre d’altres),sent a càrrec del contractista el 
seu pagament anual, prèvia liquidació efectuada semestralment per l’Ajuntament 
en base a les dades que s’extrauran dels comptadors seccionals instal·lats per 
l’àmbit del bar. També serà a càrrec del contractista la taxa per a la recollida 
d’escombraries del bar restaurant del Teatre Casal Cultural així com les 
possibles despeses i/o taxes per efectuar els corresponents canvis de titularitat, 
ampliacions i altres tramitacions administratives pels subministraments.  

 
El termini per al pagament d’aquests imports serà de 10 dies a comptar des de la 
recepció de la corresponent liquidació 
 
Els comptadors de subministrament d’aigua i llum serà únic per tot l’edifici. L’ajuntament 
instal·larà els comptadors seccionals de consum d’aigua i llum del bar-restaurant. El 
contractista podrà contractar i instal·lar el subministrament de gas i telefonia al seu 
càrrec, quedant a disposició de l’ajuntament a la finalització del contracte realitzant-se 
el traspàs de pòlisses corresponent. 
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12. No instal·larà a l’interior del recinte del bar restaurant cap classe de maquina de 

joc o atzar, o de venda de tabac. 
 

13. Fer el manteniment i reparacions del mobiliari, maquinària, material i 
instal·lacions que hi ha al  bar restaurant, així com, quan sigui necessari, la 
reposició de la maquinària pel seu correcte funcionament i ús. 

 
14. El contractista serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que es puguin 

ocasionar als usuaris, a conseqüència de la seva actuació, de la del personal 
que tingui al seu càrrec, de l’estat deficient de la instal·lació o, en general, del 
funcionament dels serveis que gestioni, amb la completa indemnitat de 
l’Ajuntament. 

 
15. Estarà obligat a formalitzar i mantenir vigents una pòlissa d’assegurances que 

cobreixi la responsabilitat derivada dels riscos al·ludits en el paràgraf precedent, 
tant si els perjudicats són els clients o usuaris com els propis empleats o altres 
persones. La quantia mínima de capital assegurat  serà de 300.000 euros, 
d’acord amb el Decret 112/2010, i extensiva a l’espai exterior de terrassa en cas 
d’utilizar-se. 

 
16. El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, 

administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, així 
com la normativa del sector que reguli l’objecte del contracte i acreditar-ne 
l’esmentat compliment a requeriment municipal. 

 
17. El contractista facilitarà a l’Administració, mitjançant declaració jurada la relació 

del personal adscrit a la realització de l’objecte del contracte així com comunicar 
de la mateixa forma, tota modificació que en aquesta es produeixi. 

 
18. El contractista facilitarà a l’Administració amb la periodicitat que s’estableixi i 

sempre que aquesta ho requereixi, els butlletins de cotització a la Seguretat 
Social de l’empresa on hi consti el pagament i tots els treballadors adscrits a la 
realització de l'objecte del contracte, i qualsevol que sigui necessari per verificar 
el compliment dels convenis col·lectius pertinents. 

  
19. El contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i 

durant tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals 
establertes per la normativa vigent. Igualment en relació als seus treballadors, el 
contractista es compromet a que els seus treballadors tinguin la formació 
adequada per atendre al públic i als usuaris de l’establiment de forma amable i 
educada, incloent també el domini de la llengua i cultura catalanes. 

 
20. El contractista haurà de presentar, en un termini de sis mesos des de l’obertura 

del bar restaurant, la documentació necessària que justifiqui el compliment de la 
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i que es detalla a 
continuació: 
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a) l’avaluació de riscos laborals i la planificació dels llocs de treball del 

personal que realitzarà el servei, realitzada per entitat acreditada.  
b) el document on consti que el seu personal ha rebut formació específica i 

individualitzada sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu 
lloc de treball i tasques a desenvolupar. 

c) declaració responsable on consti que els treballadors tenen l’aptitud física 
per desenvolupar la feina complint les obligacions en matèria de 
vigilància en la salut. 

d) autoritzacions d’organismes oficials o carnets professionals, si es 
requereixen per desenvolupar l’activitat.  

 
21. En relació al desenvolupament de l’activitat de bar-restaurant, si han de 

concórrer en el mateix espai o equipament treballadors municipals i/o 
treballadors d’altres empreses, serà d’aplicació el previst al Reial Decret 
171/2004 de coordinació d’activitats empresarials i amb caràcter previ a l’inici 
dels treballs, es portaran a terme les accions i es lliurarà la documentació que 
l’Ajuntament determini segons procediment intern aprovat a l’efecte.  

 
22. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la 

contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que 
es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats 
en l’execució del contracte. El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge 
o reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats 
i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del 
contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per l’Ajuntament. 

 
23.  Si el contractista vol instal·lar qualsevol rètol o símbol indicador del nom de 

l’establiment, aquest haurà de ser prèviament autoritzat per l’Ajuntament. 
 

24. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de 
les disposicions sobre seguretat per part del personal designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament. Sens perjudici d'això, 
l’Ajuntament podrà requerir el contractista per tal que acrediti documentalment el 
compliment de les referides obligacions.  

 
25. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevol vinculació 

laboral o funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs 
subcontractistes, i l’Ajuntament. 

 
26. El contractista no podrà traspassar ni cedir els drets que li confereix aquest 

contracte, sense l’autorització municipal i dins els supòsits previstos en l’article 
214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic. 

 
27. En tot cas, el contractista haurà d’aportar una relació del personal contractat 

afectat per la subrogació. 
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28. El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, 
no sent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.  

 
 

29. El contractista haurà de fer ús de la instal·lació i dels béns adscrits únicament i 
exclusiva per les finalitats adients a l’objecte del contracte, sense alienar-los ni 
gravar-los per cap títol. 

 
30. El contractista haurà de complir la normativa vigent que sigui d’aplicació a les 

actuacions, subministraments o infraestructures dels diferents serveis en que 
consisteix el contracte. 

 
31. Les obres d’adequació de l’espai de bar restaurant i terrassa exterior  aniran a 

càrrec del contractista i no podran ser retirades o modificades quan finalitzi el 
contracte. Es consideren com obres d’adequació les partides d’obra civil  i les 
partides d’instal·lacions que s’hagin de dur a terme pel desenvolupament de 
l’activitat de bar-restaurant. 

 
 
En el supòsit que, per qualsevol causa, es produís la  resolució anticipada del contracte 
abans d’esgotar el termini de vigència, les esmentades obres d’adequació seran 
lliurades a l’Ajuntament i no podran ser retirades o modificades en el moment d’extinció 
del contracte. 
 

32. El contractista haurà de disposar d’un llibre de reclamacions per a la utilització 
dels usuaris del servei, amb tots els fulls numerats i rubricats i amb la diligència 
d’obertura corresponent. Així com disposar de les plaques o rètols normalitzats 
d’identificació i informació que siguin necessaris conforme amb l’article 72 del 
Decret 112/2010 (denominació de l’establiment, activitat recollida en llicència, 
horari d’obertura i tancament al públic, aforament autoritzat, exercici dret 
d’admissió, de disposició al servei del públic de fulls de denúncia/reclamació, de 
prohibició d’entrada de menors de 16 anys, i de la venda de tabac i begudes 
alcohòliques), i d’acord amb les condicions establertes a l’annex IV del 
reglament. 

 
 

33. El contractista realitzarà l’adquisició del mobiliari i dels elements necessaris per 
al funcionament del servei i se n’encarregarà del seu bon estat de manteniment 
i reposició en cas necessari. 

 
34. L’Ajuntament podrà ordenar discrecionalment les modificacions en la prestació 

del servei que aconselli l’interès públic, sense dret de reclamació quan les 
alteracions acordades no tinguin transcendència econòmica per a l’equilibri 
financer del contracte. 

 
35. Excepcionalment, i en casos d’activitats puntuals de caràcter extraordinari, 

promoguts pel propi Ajuntament o una entitat o un particular, en els que la seva 
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celebració pugui precisar de la utilització de tots els espais, l’Ajuntament podrà 
recuperar la lliure disponibilitat dels espais objecte del contracte (delimitats en 
plànols adjunts a l’Annex 1) per aquest acte puntual, prèvia notificació a el 
contractista amb 15 dies d’antelació com a mínim a la data prevista de celebració 
de l’acte. 

 
36. El contractista haurà de vetllar, durant l’horari d’obertura de l’equipament, per la 

seguretat de les persones i instal·lacions, així com garantir el compliment de la 
normativa vigent, per tal de desenvolupar les activitats objecte del contracte. 

 
37. Instal·lar el rètol normalitzat d’informació dels exercicis del dret d’admissió i de 

les condicions objectives d’accés, d’acord amb les prescripcions de l’art. 72 del 
Decret 112/2010 de 31 d’agost9. 

 
38. Instal·lar els rètols normalitzats d’informació de la normativa en matèria de salut, 

pel que es refereix a la venda i consum de tabac i begudes alcohòliques10. 

 
39. Instal·lar el rètol normalitzat d’aforament màxim autoritzat de l’establiment de 

bar-restaurant. 
 

40. El normal funcionament de l’activitat complirà amb els límits d’immissió acústica 
interior i exterior establerts en la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica i annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei; i el Reial Decret 1316/1989 relatiu a la 
protecció dels treballadors davant riscos derivats de l’exposició al soroll. 

 
41. El contractista ha de disposar d’un contracte amb un gestor de residus autoritzat 

per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la gestió dels residus no 
assimilables a domèstics. 

 
42. Tenir la carta de preus a disposició del públic consumidor.  

 
43. El contractista realitzarà la neteja de l’espai corresponent al bar-restaurant i de 

l’espai comú que hi dóna accés, així com també assumirà la neteja dels lavabos.  
 
B) Consergeria del Teatre Casal Cultural quan es realitzi l’activitat cultural programada 
per l’Ajuntament.  
 
 
Les obligacions del contractista en relació a les tasques de consergeria comprendrà en 
tot cas: 

                                                        

9 Les plaques o rètols normalitzats s’han de redactar d’acord amb la normativa de política lingüística, en tot cas en 
català, sense perjudici que el titular en vulgui disposar també de redactats en altres llengües, i s’han de 
confeccionar i col·locar de conformitat amb els criteris establerts en l’annex IV del Decret 112/2010. 
10 Idem anterior 
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a) Obertura i tancament de portes del Teatre, en les següents franges horàries: 

 

- Assajos: el recinte haurà d’estar obert des de 30 minuts abans i fins a la 
sortida de tots els artistes, tramoies o personal intervinent a l’assaig. 

- Actuacions programades: la sala haurà d’estar oberta amb 60 minuts 
d’antelació a l’inici de l’actuació, o el temps necessari per preparar aquesta; i 
fins a la finalització del desmuntatge de l’actuació i sortida de tots els artistes, 
tramoies o personal intervinent en l’actuació.  

 
b) Coordinació amb l’empresa encarregada de les tasques de sonorització i 

il·luminació (s’adjunta contracte en annex 4)  
 

c) Venta d’entrades en els dies de les actuacions, en el benentès que de forma 
habitual les entrades es venen anticipadament essent molt residual el número 
d’entrades venudes a l’inici de l’actuació. En el cas d’una actuació que impliqués 
la venta directa a guixeta, s’instrumentarà la corresponent contractació de 
personal/servei a banda, si s’escau. 

d) Custodia de claus de l’ espai. 
e) Control d’entrades del públic assistent. 
f) Posar a disposició dels usuaris els espais per a l’ús de les activitats programades 

(a tals efectes setmanalment se li farà entrega de quadre-horari de les activitats 
i usuaris). Inclòs la instal·lació de petits muntatges audiovisuals. 

g) Tenir cura del material inventariat del centre en referència a tots aquells béns 
materials d’ús comú i als tecnològics. 

h) Col·locació i retirada de cadires quan sigui necessari, i obertura i/o plegat de la 
grada motoritzada retràctil. 

i) Manteniment i reparació dels petits desperfectes que no requereixin la 
intervenció de personal tècnic (canvi de làmpades, reposició de material fungible, 
etc.). 

j) Neteja de la zona de pas i serveis comuns. 
k) Control i seguiment de les activitats que es realitzin, així com del material que es 

pugui necessitar per a desenvolupar les activitats (no inclou el cost del material). 
Aquest control i seguiment es farà en coordinació amb els tècnics de les àrees 
de cultura i joventut de l’ajuntament. 

l) Informació puntual als usuaris sobres les activitats programades al centre. 
m) Control dels sistemes de climatització i elèctric.  
n) Mantenir les cartelleres d’informació municipal ubicades en l’entrada del teatre i 

a l’exterior, en bon estat i ordenades. Fent la reposició de la informació. 
 
El dia de descans setmanal del servei de bar restaurant el contractista haurà de prestar 
igualment el servei de consergeria definit en el present plec de clàusules 
 
C) Neteja del Teatre Casal Cultural  (bar-restaurant, zona comú d’accés i lavabos) 
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El contractista assumirà en exclusiva, la neteja periòdica del bar-restaurant, dels espais 
comuns i dels lavabos. També farà la reposició de paper  de WC, sabó i eixugamans, 
que serà subministrat per l’Ajuntament. 
 
D) Consergeria de l’Escola de Música i Arts Sant Fruitós – Navarcles   
  
 

a) El contractista realitzarà obligatòriament les tasques de consergeria durant les 
hores lectives de l’escola, i de forma optativa en hores de desenvolupament del 
projecte de foment d’activitats amb persones amb discapacitats. 

 
b) El contractista tindrà cura de la custòdia de les claus del recinte. 

 
 
E) Neteja de l’Escola de Música i Arts Sant Fruitós – Navarcles  
  
El contractista assumirà en exclusiva, la neteja diària de l’escola de música. Ha de 
mantenir en condicions higièniques tot el recinte objecte d’aquest contracte. També farà 
la reposició de paper  de WC, sabó i eixugamans, que serà subministrat per 
l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 17- Obligacions de l’Ajuntament 
 

a) L’Ajuntament ha valorat en 28.000 € (IVA inclòs), els treballs mínims d’adequació 
del bar-restaurant. Aquest import, que el contractista haurà de preveure en el 
projecte de la totalitat de les obres d’adequació del bar-restaurant, li serà abonat, 
una vegada s’hagi efectuat la posada en funcionament de l’activitat del bar-
restaurant al Teatre Casal Cultural. 

Aquesta aportació té el caràcter de subvenció de capital a la inversió que realitzarà el 
contractista per a l’adequació del bar-restaurant del Teatre 
 

b) Lliurar al contractista l’espai/instal·lacions objecte d’aquest lot 
c) Facilitar setmanalment el quadre horari d’activitats  
d) Assumir la neteja dels espais del Teatre Casal Cultural (excepte la zona de bar 

restaurant) segons el plànol que consta en annex 1.  
e) Facilitar l’ús de l’espai del Teatre Casal Cultural per desenvolupar les activitats 

en el marc del projecte social a desenvolupar. 
 
CLÀUSULA 18- Criteris de valoració del LOT 1.  
 
 
1.- PROJECTE SOCIAL QUE S’IMPLEMENTARÀ: 85 punts, segons els paràmetres 
o subcriteris següents: 
 
1.1.- Definició i organització. . . . fins a 40 punts 
 
1.2.- Definició de la missió. . . . fins a 20 punts 
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1.3.- Objectius generals i específics. . fins a 15 punts 
 
1.4.- Pla de comunicació intern i extern. . fins a 10 punts 
 
Juntament amb la proposta de projecte social a implementar, es presentarà:  
 

o Estudi de viabilitat econòmica amb el següent contingut, que acrediti la 
coherència i possibilitat de compliment del projecte, així com permetre deduir 
la rendibilitat econòmica del projecte: 

 
- Presentació del licitador: currículum de l’empresa, equip de treball (....) per tal 

de conèixer la formació i experiència professional, així com els motius per 
posar en marxa aquesta activitat. 

- Descripció del projecte empresarial i l’activitat a desenvolupar. 
- Cronograma d’implementació de l’activitat. 
- Estudi de mercat. 
- Pla econòmic-financer. 

S’ha de facilitar les dades que es detallen a continuació per els següents tres anys: 
o Pla d’inversions i el seu finançament. 
o Recursos aliens: finançaments externs. 
o Pla d’amortització. 
o Vendes i ingressos estimats, compres i marge de maniobra. 
o Despeses. 
o Compte de resultats. 
o Quadre de tresoreria. 
o Balanç. 
o Anàlisis del punt d’equilibri. 

 
 
La no presentació del citat Estudi de viabilitat econòmica, o la manca de 
coherència d’aquest amb la proposta presentada, podrà ser motiu d’exclusió del 
procediment. 
 
CLÀUSULA 19- Contingut del sobre 2 
 

- Document 1: Projecte social  
- Document 2: Pla de negoci assumit per un economista o tècnic competent, i que 

haurà de ser validat per la Intervenció municipal.  
 
CLÀUSULA 20- Garanties 
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Al Lot 1 la garantia provisional és de  2.684,88 €11 i la definitiva és de 4.027,31 €12. 
 
CLÀUSULA 21- Responsable del contracte 
 
Regidories d’adscripció: Xavier Racero Esquius,  Regidor de Promoció econòmica, 
cultura i festes; i Mònica Cruz Franch, Regidora d’ensenyament 
 
Responsable del contracte: Jordi Planell Hernández, tècnic de cultura 
 
CLÀUSULA 22- Extinció 
 
El dret de cessió d’ús sobre el Teatre Casal Cultural s’extingirà específicament si ho fa 
el contracte d’arrendament concertat per l’Ajuntament amb el seu propietari, sempre que 
l’Ajuntament no passi a ser propietari o titular d’un dret real sobre aquest bé que impliqui 
la possibilitat de seguir mantenint el dret d’ús. També s’extingirà si arran d’una actuació 
pública l’edifici s’enderroqués o fos sotmès a una gran reforma que alterés les seves 
característiques essencials. En aquests casos, l’extinció de la cessió d’us no extingirà la 
concessió de domini públic. 
 
 

CLÀUSULES REFERENTS AL LOT 2:  

 
CLÀUSULA 23- Finca sobre la qual es constitueix el drets i descripció d’aquest. 
 
L’Ajuntament és propietari del dret de ple domini sobre la finca inscrita al Registre de la 
propietat número 4 de Manresa, número de finca 8912, volum 3566, llibre 236, foli 97. 
Aquesta finca es correspon amb les referències cadastrals números 
5934401DG0253S0001YT i 5934401DG0253S0000TR. Li pertany per adquisició 
originària i títol d’expropiació forçosa formalitzada  en les actes d’ocupació i pagament 
de data 30 de setembre de 2011. El seu règim urbanístic es troba detallat en el certificat 
de règim urbanístic unit a aquest plec i, en síntesi, suposa que es troba classificada com 
a sol urbà consolidat, qualificada com a zona de serveis terciaris (clau 5a) i no es troba 
delimitada en cap sector o polígon d’actuació urbanística. Li manca per adquirir la 

                                                        

11 La garantia provisional s’estableix com el 2% del valor del domini públic objecte de la concessió (article 
62.1.j del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals), 
i s’ha calculat aplicant aquest percentatge sobre el resultat de multiplicar el valor de compra de la finca 
397.000 € pel quocient entre la superfície de la planta baixa de l’edifici del carrer Sant Benet, número 8, 
358,83m2, respecte a la superfície total construïda, 1061,17 m2  
 
12 La garantia definitiva s’estableix com el 3% del valor del domini públic objecte de la concessió (article 
68 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals), i 
s’ha calculat aplicant aquest percentatge sobre el resultat de multiplicar el valor de compra de la finca 
397.000 € pel quocient entre la superfície de la planta baixa de l’edifici del carrer Sant Benet, número 8, 
358,83m2, respecte a la superfície total construïda, 1061,17 m2  
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condició de solar la realització de les obres d’urbanització previstes en la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitos de Bages, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central el dia 31 
d’octubre de 2017 (publicació al DOGC núm. 7510, dia 4.12.2017, expedient de la 
Comissió núm. 2016/060561/N). El dret de superfície s’atorga sobre la part de la finca 
que té la qualificació 5a. Aquesta part de la finca té una superfície de 7.772,90 m2 i el 
seu coeficient d’edificabilitat neta és d’1 m2/st/m2sòl. (plànol de l’àmbit del lot 2 en annex 
5) 
 
La consolidació del sòl urbà de la parcel·la s’assolirà segregant l’àmbit de la finca 
qualificada com a vial (clau c), cosa que es farà en unitat d’acte amb la constitució del 
dret de superfície, segons el PCAP. 
 
Per completar les obres d’urbanització es procedirà de la forma següent: 
 

- L’estudi de mobilitat presentat a la licitació se sotmetrà a l’informe vinculant de 
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat previst en l’aprovació definitiva 
de la modificació del planejament general citada. 

- A partir d’aquest informe, el titular del dret redactarà el projecte de les obres a 
l’interior de la parcel·la i l’Ajuntament el projecte d’urbanització i si s’escauen de 
les obres externes a l’àmbit que siguin requerides per l’informe de la Direcció 
General. Els projectes se sotmetran a la tramitació que legalment correspongui 
en cada cas, i sense prejudici d’allò que es disposi a la legislació sobre control 
previ d’activitats. 

- El contractista desenvoluparà les obres d’edificació i l’Ajuntament les 
d’urbanització i les externes a l’àmbit. 

- Les obres d’urbanització seran finançades per l’Ajuntament, si bé el titular del 
dret realitzarà una aportació de 50.000 € per tal de contribuir a la part que es 
deriva de l’adaptació a la mobilitat segons la seva activitat, la qual es farà efectiva 
en el termini de deu dies des que s’emeti l’acta de comprovació de replanteig de 
les obres d’urbanització.  

- L’Ajuntament i el titular del dret coordinaran les activitats durant les fases de 
projecte i coordinació de l’obra per tal d’assolir les màximes economies d’eficàcia 
i eficiència.  

 
El dret de superfície comporta per al contractista l’obligació de construir les edificacions 
i instal·lacions afectes al projecte dins del termini de la cronologia que després es 
detallarà i mantenir en funcionament aquestes dotacions durant tota la durada del dret, 
de superfície, una vegada constituït, que serà de 90 anys, en forma del programa 
proposat per la licitació o d’un altre programa equivalent destinat a al mateix grup 
d’usuaris. 
  
CLÀUSULA 24- Cronologia 
 
La cronologia fins a l’efectiva constitució del dret de superfície serà la següent segons 
les fites i les durades màximes computades per referència a la formalització del 
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contracte en document administratiu i que presentarà el contractista al sobre 2 de la 
seva oferta:  
 

- Fita primera. En el termini d’un mes des de l’adjudicació s’haurà d’atorgar la 
formalització del contracte en document administratiu públic. 

 
- Fita segona. En el termini de tres mesos des que se li comuniqui l’informe 

vinculant de la Direcció General d’Infraestructures de mobilitat, l’adjudicatari 
haurà de presentar els projectes executius al seu càrrec. 

 
- Fita tercera. En el termini d’un any, des que s’aprovin definitivament els projectes 

executius indicats en la fita segona, l’adjudicatari haurà d’iniciar les obres, les 
quals hauran d’estar finalitzades en un termini de tres anys, prorrogables per un 
any més (màxim  4 anys). 

 
- Fita quarta. En el termini de dos mesos des de l’atorgament de la llicència de 

primera ocupació s’haurà d’atorgar en escriptura pública el dret de superfície. 
 

- Fita cinquena. Extinció del dret de superfície: 90 anys. Finalització de la durada 
del dret de superfície sense possibilitat de pròrroga. 

 
 
 
 
 
CLÀUSULA 25- Obres a realitzar 
 
Dins de l’àmbit del dret de superfície, s’hauran d’ubicar les obres destinades a la 
mobilitat necessàries per al correcte funcionament de l’activitat, tals com carrils de 
desacceleració i estacionament, aparcament amb un número de places suficients per 
encabir els vehicles del personal i dels usuaris o familiars i responsables d’aquests, així 
com els autobusos que habitualment s’utilitzin per al funcionament de l’activitat, així com 
les àrees de gir adequades a tots aquests vehicles. 
 
L’avantprojecte podrà preveure fases d’execució segons les regles següents: 
 

- La primera fase haurà de comportar almenys el 40% de la inversió total prevista. 
- La primera fase haurà de comprendre els elements de mobilitat interns de la 

parcel·la necessaris per al correcte funcionament de l’activitat, en aquesta 
mateixa fase. 

- Els espais que inicialment no s’ocupin amb edificació, però que estigui previst 
que si ho facin en fases posteriors, rebran un tractament d’enjardinament de 
forma equivalent a la resta d’espais enjardinats de l’àmbit sobre el qual es 
constitueix el dret de superfície i seran mantinguts pel titular del dret, mentre es 
desenvolupin les fases posteriors. 
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Les obres/l’activitat estarà subjecte a l’atorgament de llicència urbanística i al tràmit 
legalitzador de l’activitat corresponent. 
 
CLÀUSULA 26- Possessió limitada sobre de la finca abans de la constitució del 
dret 
 
El titular del dret no posseirà la finca fins que no es constitueixi o se li tramiti el seu dret. 
Fins a aquest moment es realitzarà la cessió a precari al seu favor fins a la constitució 
del dret de superfície, i als sols efectes de poder complir amb l’estipulat en el contracte. 
 
CLÀUSULA 27- Criteris de valoració del Lot 2 
 
Els criteris de valoració amb la ponderació que se’ls atribueix són els següents: 
 
1.- PROJECTE SOCIAL QUE S’IMPLEMENTARÀ: 50 punts, segons els paràmetres 
o subcriteris següents: 
 
A. Projecte formatiu i assistencial:......................................................... Fins a 40 
punts: 
 
1. Projecte de formació i assistencial en l’atenció de persones amb discapacitat 

psíquica i/o intel·lectual i/o sensorial amb discapacitat intel·lectual i/o física i/o 
sensorial.................................................................................................fins a 30 
punts  

 
1.1.- Definició i organització . . .fins a 15 punts 
 
1.2.- Definició de la missió . . .fins a 13 punts 
 
1.3.- Objectius generals i específics . .fins a 1 punt 
 
1.4.- Pla de comunicació intern i extern .fins a 1 punt 
 
2. Número de places residencials al centre ..............................................fins a 5 punts 
  
3.1.- Més de 100. . . . .5 punts 
 3.2.- Entre 50 i 99. . . . .3 punts 
 3.3.- Entre 25 i 49. . . . .1 punts  
 
3. Número de places escolars al centre.....................................................fins a 5 punts 
  
4.1.- Més de 100. . . . .5 punts 
 4.2.- Entre 50 i 99. . . . .3 punts 
 4.3.- Entre 25 i 49. . . . . 1 punts 
 
B. Serveis addicionals que donen valor afegit.................................. fins a 10 punts 
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Es valorarà fins a 10 punts en base als següents paràmetres o subcriteris: 
 
1.  Servei d’activitats de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física i/o 
sensorial .....................................................................................5 punts 
 
2. Projecte comunitari d’integració de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
física al municipi de Sant Fruitós de Bages.............................................. 5 punts 
 
C.- AVANTPROJECTE DE LA IMPLANTACIÓ: 35 punts, segons els paràmetres o 
subcriteris següents: 
 

1. Coherència entre la solució constructiva i el projecte formatiu i assistencial: fins 
a 9 punts. 

 
2. Solucions constructives que milloren el benestar i la qualitat de vida dels usuaris: 

fins a 9 punts. 
 

3. Integració dels usuaris a través dels espais comuns de l’edificació, amb els 
espais lliures de la parcel·la de la residència i amb l’entorn immediat, a través de 
les solucions constructives proposades pel contractista: fins a 9 punts. 

 
4. Bondat de la solució arquitectònica en raó a la qualitat del disseny, la seva 

integració paisatgística, l’aprofitament de la il·luminació i la ventilació naturals, 
l’orientació, la incorporació de solucions més eficients des dels punts de vista de 
mobilitat, energètic o medi ambiental: fins a 8 punts. 

 
Per tal que l’oferta sigui admissible haurà d’assolir els punts següents en els diferents 
criteris de valoració: 
 

A.1- Projecte de formació i assistencial en l’atenció de persones amb discapacitat 
psíquica i/o intel·lectual i/o sensorial amb discapacitat intel·lectual i/o física i/o 
sensorial: 18 punts. 
 
B- Serveis addicionals que donen valor afegit: 3 punts 
 
C- Avantprojecte de la implantació: 20 punts 

 
Juntament amb la proposta de Projecte social a implementar i l’Avantprojecte de la 
implantació , es presentarà:  
 

o Estudi de viabilitat econòmica amb el següent contingut, que acrediti la 
coherència i possibilitat de compliment de la proposta presentada, així com 
permetre deduir la rendibilitat econòmica del projecte: 
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- Presentació del licitador: currículum de l’empresa, equip de treball (....) per tal 
de conèixer la formació i experiència professional, així com els motius per 
posar en marxa aquesta activitat. 

- Descripció del projecte empresarial i l’activitat a desenvolupar. 
- Cronograma d’implementació de l’activitat. 
- Estudi de mercat. 
- Pla econòmic-financer. 

S’ha de facilitar les dades que es detallen a continuació per els següents tres anys: 
o Pla d’inversions i el seu finançament. 
o Recursos aliens: finançaments externs. 
o Pla d’amortització. 
o Vendes i ingressos estimats, compres i marge de maniobra. 
o Despeses. 
o Compte de resultats. 
o Quadre de tresoreria. 
o Balanç. 
o Anàlisis del punt d’equilibri. 

 
La no presentació del citat Estudi de viabilitat econòmica, o la manca de 
coherència d’aquest amb la proposta presentada, podrà ser motiu d’exclusió del 
procediment. 
 
CLÀUSULA 28- Contingut del sobre 2 
 

- Document 1: Projecte social que s’implementarà 
- Document 2: Avantprojecte de la implantació 
- Document 3: Pla de negoci assumit per un economista o tècnic competent, i que 

haurà de ser validat per la Intervenció municipal.  
 
L’avantprojecte d’implantació s’integrarà pels documents següents: 

- Avantprojecte d’obres de l’edifici i dels espais exteriors de l’àmbit objecte del dret 
de superfície, incloent les obres de mobilitat que s’han d’ubicar dins d’aquest 
mateix àmbit. 

- Avantprojecte de les obres d’urbanització que caldrà desenvolupar per completar 
la de la parcel·la, incorporant les previsions que es creu que derivaran de 
l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de la Generalitat. 

- Estudi de mobilitat generada amb el contingut preceptiu i suficient per a l’emissió 
de l’informe favorable vinculant per part de la Direcció General d’Infraestructures 
de la Generalitat. 

 
Els avantprojectes tindran el contingut mínim que es preveu per aquests instruments a 
la legislació sobre contractes del sector públic, i sobre obres, activitats i serveis de les 
entitats locals. 
 
CLÀUSULA 29- Previsions sobre el Registre de la Propietat 
Serà obligatòria per al contractista la inscripció de la constitució del dret de superfície al 
Registre de la Propietat, al seu càrrec. 
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El contractista apodera irrevocablement amb la presentació de la seva plica l’Ajuntament 
per procedir per si mateix o per qui determini les tasques necessàries per practicar 
aquesta inscripció. 
CLÀUSULA 30- Despeses 
Seran a càrrec del contractista: 
Primer. Les despeses meritades en concepte d’aranzels notarials i registrals i les 
despeses de gestoria necessàries per a la satisfacció de les obligacions fiscals 
relacionades amb l’operació i les de gestió requerides per la inscripció registral del dret 
de superfície. Immediatament abans de la formalització, el contractista haurà de 
constituir un dipòsit a la tresoreria municipal pel pressupost d’aquests conceptes, el qual 
li haurà estat notificat per l’Ajuntament dins de la citació per a la formalització, i en 
notificació específica, una vegada comunicat pel contractista que es troba en disposició 
d’atorgar l’escriptura 
Segon. Les despeses meritades per la cancel·lació registral del dret de superfície a la 
seva extinció. 
 
CLÀUSULA 31- Garanties 
 
En el lot 2 la garantia provisional és de 26.779,57 € el qual correspon al 2% del valor 
d’expropiació de la finca sobre al que s’atorga el dret de superfície (1.338.978,80 €). 
I la garantia definitiva serà el 3% de la suma del citat valor d’expropiació de la finca sobre 
al que s’atorga el dret de superfície i del pressupost de les obres (PEC) que haurà 
d’indicar-se a l’avantprojecte de la implantació que haurà de ser presentat pel licitador 
al sobre 2. 
 
CLÀUSULA 32- Responsable del contracte  
 
Regidories d’adscripció: regidora d’ensenyament i regidora de serveis socials 
 
Responsables del contracte: Jordi Planell Hernández, tècnic de cultura i Mireia Subirana 
Chávez, tècnica d’ensenyament. 
 
 
CLÀUSULA 33- Cessió del dret de superfície 
 
La cessió del dret de superfície només es pot realitzar-se prèvia autorització municipal. 
Aquesta autorització s’atorgarà només si el contractista accepta expressament 
subrogar-se en tots els drets i obligacions del cedent i acredita disposar d’unes 
condicions de solvència econòmica i tècnica que permetin el compliment del contracte.  
 
Durant els 10 primers anys el contractista del dret de superfície seguirà el programa 
social presentat en el marc de la licitació. Transcorregut aquest termini podrà cedir el 
dret de superfície, prèvia autorització municipal. Aquesta autorització s’atorgarà només 
si el contractista accepta expressament subrogar-se en tots els drets i obligacions del 
cedent i acredita disposar d’unes condicions de solvència econòmica i tècnica que 
permetin el compliment del contracte.  
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L’entitat cessionària, doncs,  haurà de gaudir dels mateixos requisits i característiques 
que l’entitat adjudicatària del dret de superfície, i haurà de donar continuïtat al programa 
social iniciat per l’entitat cedent, o el podrà substituir per programes equivalents dins 
l’àmbit per a la inserció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 
 
CLÀUSULA 34- Cessió de la propietat de les finques sobre les quals s’hagi 
adjudicat el dret de superfície 
 
L’Ajuntament podrà cedir el seu dret de propietat sense cap limitació derivada del dret 
de superfície, mantenint-se aquest inalterat per la transmissió. El titular del dret de 
superfície no gaudeix de cap dret d’adquisició preferent. 
 
CLÀUSULA 35- Assegurances que ha de concertar obligatòriament el contractista 
 
El contractista està obligat a concertar durant la construcció les corresponents pòlisses 
d’assegurances en les modalitats responsabilitat civil i tot risc construcció, sent al seu 
càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres, amb les cobertures de 
risc que s’assenyalen en aquesta clàusula següents: 
 
a. Assegurança de Responsabilitat Civil General amb un límit mínim per sinistre de 
1.200.000,00 euros i amb un sublímit per les cobertures de patronal i creuada de 
300.000,00 euros per víctima, garantint les responsabilitats civils davant de tercers, així 
com davant de treballadors i subcontractistes.  
 
b. Assegurança Tot Risc Construcció amb una cobertura de caràcter multirisc, en la que 
el risc assegurat serà l obra en qüestió i la beneficiària serà aquesta societat municipal. 
Restaran emparats els danys i pèrdues de materials que sigui conseqüència directa 
d’una causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedència i, en 
general, els danys que es detallen en aquesta clàusula. 
 
L’assegurança haurà de contenir les clàusules mínimes següents: 
 
a. Tot risc construcció 
 
El contractista aportarà pòlissa de la modalitat tot risc construcció, amb una cobertura 
de caràcter multirisc, amb duració des de l’inici de les obres fins a la recepció definitiva, 
en la qual el risc assegurat serà l’obra en qüestió. 
  
Restaran emparats els danys i pèrdues materials que siguin conseqüència directa d’una 
causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedència i, en general, els 
danys que siguin conseqüència de: 
 

- Riscos convencionals: incendi, explosió, robatori, xoc o impactes de vehicles i 
altres assimilables. 

 
- Riscos de força major de la naturalesa. 
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- Riscos propis de l’obra en si: ensorraments, errada humana, defectes 
- de materials, execucions defectuoses etc. 

 
- Riscos polític socials i terrorisme. 

 
- Desenrunament. 

 
- Despeses extraordinàries derivades com a conseqüència d’un sinistre 

indemnitzable. 
 

- Béns preexistents: s’entenen com a tals altres construccions ja realitzades a l 
entorn de l obra que es troben sota el control, custòdia i/o vigilància de 
l’assegurat i no formen part de l’obra a construir. 

 
- Pèrdues conseqüencials: perjudicis econòmics que s’originin per un retard en 

l’entrega de l’obra com a conseqüència d’un sinistre cobert per la pòlissa. 
 

- Manteniment: període de manteniment fins la recepció definitiva de l’obra. 
 
b. Responsabilitat civil 
 
El contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, amb un límit 
mínim per sinistre de 1.200.000,00 euros i amb un sublímit per les cobertures de patronal 
i creuada de 300.000,00 euros per víctima, garantint les responsabilitats civils davant de 
tercers, així com davant de treballadors i subcontractistes. Haurà d incloure les garanties 
mínimes següents: 
 

- Responsabilitat civil directa i extra-contractual que pugui ser imputada al 
promotor o a qualsevol dels que intervenen en l execució de l’obra per danys a 
tercers i subsidiària, que se li pogués exigir per actes del subcontractista incloent: 
risc d’explotació, responsabilitat civil patronal, reclamació de danys propis, 
fiances penals i defensa criminal, per actes o omissions que poguessin ser 
imputats, encara que sense raó a qualsevol dels que intervenen, indemnització 
davant de tercers com civilment responsable per danys accidentals causats al 
mateixos, ja sigui directa o subsidiàriament tal responsabilitat. 

 
- Responsabilitat civil pel que respecta a les estructures ja existents i/o propietaris 

adjacents incloses les esquerdes que afecten els edificis més propers o a la 
seguretat dels seus habitants. També restaran incloses les pèrdues o danys a 
cables, canonades, pous, galeries o qualsevol altre servei subterrani ja existent. 

 
- Responsabilitat civil creuada: s’aplicarà a cadascuna de les parts mencionades 

com assegurades, en la mateixa forma que si a cada una d elles s hagués estès 
una pòlissa per separat, renunciant la companyia asseguradora a qualsevol dret 
de subrogació o recurs contra alguna de les esmentades parts per raó de les 
indemnitzacions efectuades. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
 

  
 

 

 
Pàgina 117 de 121 

 
 

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 

 
- Responsabilitat civil patronal. 

 
c. Punts comuns: 
 

- Totes les franquícies i/o limitacions en les indemnitzacions seran sempre a 
càrrec del contractista adjudicatari de l obra. 

- Tindran la condició d’assegurat el promotor de l obra, el propietari inicial i els 
propietaris successius de l’obra durant el període de cobertura de la pòlissa, així 
com tots els contractistes i subcontractistes i quantes persones intervinguin en 
l’execució material de l obra. 

- L’assegurador s’obliga a posar en coneixement de l’Ajuntament i dels 
beneficiaris, amb antelació, l’anul·lació, la renovació o qualsevol altra modificació 
que es pretengui introduir en el contracte d’assegurança, així com la falta de 
pagament al seu venciment de la prima sense que per cap motiu quedi 
interrompuda la vigència de l’assegurança. 

- Durant la vigència del dret superfície, haurà de mantenir-se amb les 
característiques suara descrita una pòlissa de responsabilitat civil.  

- També des de la recepció de l’edifici, aquest s’assegurarà pels riscos que els 
citats per a l’assegurança de tot risc construcció que no sigui específic del procés 
constructiu de forma que quedi coberta la seva reposició en cas de destrucció 
total i també qualsevol reposició parcial. 

- Els capitals assegurats s’actualitzaran anualment aplicant l’índex general del 
sistema nacional d’índex de preus al consum publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística o índex que en un futur el substitueixi en la seva funció actual. 

 
CLÀUSULA 36- Extinció  
 
Específicament, el dret de superfície, s’extingirà per les causes imputables al titular del 
dret següents: 
 

- Per l’incompliment de qualsevol element de l’oferta del contractista que hagi estat 
valorat o de les obligacions que durant l’execució se li imposen en aquest plec. 

- Per l’incompliment de qualsevol de les fites del cronograma. 
- Per no comparèixer a la constitució del dret de superfície. 

 
L’extinció del contracte determina en tot cas la del dret de superfície. 
 
A l’extinció del contracte, el contractista lliurarà en el termini màxim d’un mes l’edifici en 
condicions adequades de seguretat, salubritat i estètica, lliure de qualsevol ocupació i 
tots els béns mobles que tingui instal·lats i que no hagin accedit a la propietat. 
 
Quan el contracte conclogui per transcurs de la durada del dret de superfície, abans que 
faltin tres mesos per a l’extinció, el superficiari lliurarà a l’Ajuntament la programació de 
les operacions necessàries per al retorn de la possessió a l’Ajuntament.  
 
Dins del mes següent a la finalització d’aquest termini, l’Ajuntament: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

 
 

  
 

 

 
Pàgina 118 de 121 

 
 

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 

 
Primer. Podrà requerir al superficiari que enderroqui totes o algunes de les construccions 
existents sobre la finca, en el qual cas haurà de procedir a l’enderroc en el termini màxim 
de sis mesos, sent al seu càrrec totes les despeses que se’n derivin. 
 
Segon. Requerirà al superficiari que constitueixi a la tresoreria municipal en el termini 
de deu dies hàbils l’import de la liquidació provisional per les despeses vinculades a 
l’extinció del dret, en especial, la cancel·lació registral de la seva constància. La 
liquidació definitiva d’aquest import s’inclourà dins de la liquidació definitiva del 
contracte. 
 
Tercer. La recepció del contracte no tindrà lloc fins que no es lliuri la possessió de la 
finca lliure d’ocupacions, amb els enderrocs realitzats i havent-se constituït el dipòsit 
indicat a l’apartat segon. 
 
La mora del superficiari en el compliment de les seves obligacions a l’extinció del dret 
de superfície determinarà que s’apliqui una penalitat equivalent a una tercera part de 
l’import de la garantia definitiva per cada mes o fracció, en import actualitzat en l mateixa 
proporció en que ho hagi fet l’índex general de preus del consum a Catalunya, prenent 
com a referència la data de constitució del dret de superfície. 
 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:  
    

☐S’emet informe favorable sobre el plec. 

 

☐ S’emet informe en relació al present plec i s’incorpora a l’expedient. 

   
El regidor proponent: 
 
Sr. Joan Carles batanés Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA 

☒ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sr. Josep González 

Ballesteros (signat electrònicament) 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ 

☒ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de Decret 
2018-0867, de 25 de juliol, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 
d’agost de 2018.(signat electrònicament) 
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☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva 

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
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ANNEXES 

 
1. Plànol referent a l’àmbit del Lot 1 (cessió ús teatre) 

 
2. Consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de la parcel·la 

6229507DG0262N0001IU 
 

3. Contracte d’arrendament del Teatre Casal Cultural formalitzat entre l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages i l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant 
Fruitós de Bages. 

 
4. Contracte de serveis de sonorització i il·luminació de diferents actes 

 
5. Plànol referent a l’àmbit del Lot 2 

 
6. Certificat de domini i càrregues de les parcel·les amb referència cadastral 

6229507DG0262N0001IU; i 5934401DG0253S0001YT i 
5934401DG0253S0000TR. 

 
7. Certificat de règim urbanístic del sòl de les parcel·les amb referència cadastral 

5934401DG0253S0001YT i 5934401DG0253S0000TR 
 

8. Consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de les parcel·les  
5934401DG0253S0001YT i 5934401DG0253S0000TR. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 2 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                       Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

 
 

PRECS I PREGUNTES   
No consten 
 
 

 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 22:12 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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