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 celebrat el dia 13 de Febrer de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 2/2020 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAM/ENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
13 DE FEBRER DE 2020.

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sra. Núria Clarella Amenedo (GfP)
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (GfP)
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés (GfP)
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sr. Vicenç Llorens Concustell (JxSF)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 19:00 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.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
També assisteix la interventora municipal, Sra.
Mercè Marmi Espelt.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 19/02/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

1. Aprovació de l’acta de les següents
sessions del Ple 16/01/2020
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per
l’Alcaldia
i
pels
Regidors/es
amb
competències delegades des de la ultima
sessió.
3. Donar compte dels acords de la Junta de
Govern de les següents sessions: ordinària
de 16/12/2019, universal de 19/12/2019,
universal de 20/12/2019, ordinària de
13/01/2020, i extraordinària i urgent de
20/01/2020
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
No consten
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Esmena d’error material de la publicació de
l’ordenança fiscal número 14.
6. Liquidació definitiva de les contribucions
especials de l’Avinguda Sant Joan
7. Elecció del candidat a Jutge de Pau
suplent
8. Modificació
RLT
per
equiparació
retributiva
de
tots
els
llocs
d'ADMINISTRATIUS/VES
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
9. Modificació de l’ordenança municipal sobre
manteniment de parcel·les en condicions
de seguretat, salubritat i estètica per a la
prevenció d’incendis
10. Acceptant la delegació de les atribucions
de la Junta General del Consorci Urbanístic
de l’Agulla en matèria de contractació
pública
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
11. Creació d’una Comissió per a la redacció
del Reglament del servei residencial
d’urgència
PRECS I PREGUNTES
12. Pregunta d’ERC al Govern referent a la
Policia Local

EXPEDIENT

PAGS

HORA
D’INICI

43/2020

3

00:00:50

42/2020

3

00:01:05

2347/2019
2346/2019
2542/2019
39/2020
134/2020

11

01:02:05

-

12

01:15:28

157/2020

12

01:19:30

1729/2016

20

01:21:53

1924/2019

22

01:25:23

282/2020

24

01:30:26

172/2020

26

01:36:22

224/2020

35

02:00:55

2305/2019

38

02:03:32

39
318/2020

39

02:15:11
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ASSUMPTES

ASSUMPTES
1.

Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 16/01/2020 (EXP.
43/2020)

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 (13)
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pel Regidor delegat
de serveis econòmics des de la ultima sessió (EXP. 42/2020)

20191843

DATA I
EXPEDIENT
HORA
10/12/2019 2330/2019
7:46

20191844
20191845
20191846
20191847
20191848

10/12/2019
10:10
10/12/2019
10:10
10/12/2019
18:34
10/12/2019
18:38
10/12/2019
18:47

20191849
20191850
20191851

10/12/2019 2348/2019
18:51
10/12/2019 2062/2019
20:22
10/12/2019 1232/2018
20:23

2019-

10/12/2019 1549/2018

Nº

RESUM

2334/2019

Ocupació del domini públic: instal·lació de parada
per recaptació de fons - Marató de TV3 (Cobert de
Batre).
Concessió d'ajudes d'emergència social.

2333/2019

Denegació d'ajudes d'urgència social.

2290/2019

Equiparació retributiva administratives per
programa.
Comunicació reparació esquerdes C/ Albéniz 29-31
C/ Ramon y Cajal, 71-75.
Sobre la devolució de garantia definitiva dipositada
pel contracte del servei de gabinet extern de
comunicació.
Sol·licitud flexibilitat horària per visites mèdiques.

1938/2019
433/2016

Llista definitiva admesos i exclosos.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte de les
obres contingudes en el Projecte d’obres
d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, entre els
carrers Sant Valentí i de Montpeità.
Ús d'immoble municipal a la família Figueras- Valls.
Pàgina 3 de 40

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

Codi Validació: A4T9922NRPT5YCDSRH6ETGHXF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 40

2.

20:26
12/12/2019 452/2019
10:24

20191854

12/12/2019 2244/2019
18:58

20191855
20191856
20191857
20191858
20191859

12/12/2019
18:59
12/12/2019
19:00
12/12/2019
20:40
12/12/2019
20:53
12/12/2019
20:53

20191860

12/12/2019 1873/2018
20:55

20191861

12/12/2019 829/2019
20:56

20191862
20191863
20191864
20191865

12/12/2019
21:46
12/12/2019
21:49
12/12/2019
22:06
12/12/2019
22:09

20191866

12/12/2019 2419/2019
22:31

20191867
20191868
20191869
20191870

13/12/2019
7:32
13/12/2019
7:33
13/12/2019
7:34
13/12/2019
7:36

2019-

13/12/2019 2315/2019

2336/2019

Aprovació de factures de places acreditades
públiques del servei de residència assistida per
gent gran atorgades per la Generalitat de
Catalunya.
Autorització ús equipaments educatiu. PESSEBRE
VIVENT AMPA MG-Utilització per cessió ús de
vehicles de propietat mpal. a entitats locals.
L’ús de l’Esplai d’avís per la celebració d’un bingo
solidari en benefici per La Marató de TV3.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 16-12-19.
Decret de justificació conveni Escola Paidos,
exercici 2019.
Obres d'asfaltament en diversos àmbits del
municipi de Sant Fruitós de Bages.
Contracte de les obres contingudes Projecte bàsic i
d'execució de Casal de Joves a la planta
semisoterrani del Centre Cívic Nexe.
Execució obres contingudes en el projecte executiu
d’intervencions al camp de futbol municipal fase 2a
nou edifici bar (2ona licitació).
Direcció de les obres contingudes en el Projecte
bàsic i executiu de casal de joves a la planta
semisoterrània del centre cívic Nexe.
Denuncies de trànsit relació 19059909.

2385/2019

Denuncies de trànsit relació 19060382.

2324/2019

Comunicació per arranjament cornisa Av. Jaume I,
18.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa BASES
MANRESA 2.000 S.L (FRANFURT URSULA).
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa ÚLTIMO DE LA
FILA.
Decret caducitat exp d'Assoc. Mima't

2450/2019
2347/2019
337/2019
952/2018
1809/2018

2243/2019

1436/2019
2286/2019
2413/2019
921/2019

Comunicació per reformar bany C/ Sant Sebastià,
13.
Reconeixement de triennis.
Sobre l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte de les obres contingudes en la Separata
7 Fase 2 del Projecte d’urbanització de l’àmbit de
sòl urbà no urbanitzat de la Serreta.
Llicència per escomesa d'aigua C/ Alzina, 33
Pàgina 4 de 40

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

Codi Validació: A4T9922NRPT5YCDSRH6ETGHXF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 40

1852
20191853

7:38
13/12/2019 2127/2019
12:19
13/12/2019 2452/2019
13:59

2408/2019

(Pineda de Bages).
Aprovació bases i convocatòria SUBSTITUCIÓ
AODL.
Sobre aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments de factures
número O/2019/218.
Subvenció entitat Niu de petjades - Colònies de
gats.
Denuncies de trànsit relació 19061103.

20191874
20191875
20191876
20191877
20191878

13/12/2019
14:27
13/12/2019
14:49
13/12/2019
14:51
13/12/2019
14:59
13/12/2019
15:01

2418/2019

Substitucions Cap Policia Local en absències.

2351/2019

Comunicació instal·lació plaques fotovoltaiques
coberta habitatge per autoconsum Av. Jaume I, 53.
Llicència per ampliació xarxa gas per
subministrament nous abonats Av. Pla de Bages,
46.
Absència de l'alcalde el 30 de Desembre.

20191879
20191880

16/12/2019 1373/2019
15:11
16/12/2019 2340/2019
15:15

20191881
20191882
20191883
20191884
20191885

17/12/2019
9:47
17/12/2019
14:03
17/12/2019
14:24
18/12/2019
7:25
18/12/2019
7:27

20191886

18/12/2019 2392/2019
7:29

20191887
20191888
20191889
20191890
20191891

18/12/2019
8:28
18/12/2019
8:33
18/12/2019
8:41
18/12/2019
8:53
18/12/2019
14:07

1068/2018

2316/2019

1422/2019
2439/2019
2224/2019
2085/2019

Sobre l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte menor per a les obres de millora i reforma
de les instal·lacions d’enllumenat públic.
Decret de justificació 1r. termini ajuts individuals
50% servei menjador escolar 2019-2020.
Ordre d'execució av. Brucardes 35.
Llicència per construcció d'una piscina c/ Carles
Buïgas, 17 bx 1.
Ordre d'execució c/ bon temps 18.

1588/2017

Aprovació de l’acta de recepció de les obres
contingudes en el “Projecte executiu
d’intervencions al camp de futbol municipal fase
2A- Nou edifici bar”.
Llicència per ampliació xarxa gas per
subministrament nous abonats Av. Doctor Fleming,
13.
No compareixença al jutjat 6 Manresa.

1449/2018

Expedient disciplinari a personal laboral.

2350/2019

Comunicació instal·lació plaques fotovoltaiques
coberta habitatge per autoconsum C/ Lleida, 39.
Contractació rellevista.

1873/2018

1682/2019
791/2019

Aprovació factures de la Residència l’Onada pel
servei de gestió de la residència i centre de dia de
SFB corresponent al mes de novembre i a la
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1871
20191872
20191873

18/12/2019 2335/2019
20:40
18/12/2019 2289/2019
20:41
19/12/2019 2506/2019
11:02

20191895
20191896
20191897
20191898
20191899
20191900
20191901
20191902
20191903
20191904

19/12/2019
11:19
19/12/2019
12:22
19/12/2019
14:02
19/12/2019
14:08
19/12/2019
14:11
19/12/2019
14:14
19/12/2019
14:16
19/12/2019
14:25
19/12/2019
14:28
19/12/2019
16:00

2473/2019

20191905
20191906
20191907
20191908
20191909
20191910

19/12/2019
19:02
19/12/2019
19:14
19/12/2019
19:21
19/12/2019
19:28
19/12/2019
19:34
19/12/2019
19:39

2514/2019

20191911

19/12/2019 1370/2019
19:48

1

1068/2018
470/2019
501/2017

Concessions del servei de Teleassistència.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments de factures O/2019/222 i
O/2019/223.
Modificació de l’assumpció de la tarifa meritada.
Subvenció entitat Niu de petjades - Colònies de
gats.
Sol·licitar la no incoació del judici comptable.

1017/2019

Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 32.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm, 033.
Nomenament Auxiliar Administrativa PPO 2019
segona edició.
Contractacions del personal.

2476/2019

Denuncies de trànsit relació 19062942.

2508/2019

Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de
la Comissió informativa de Presidència de 19-1219.
Ajudes a famílies activitats socioeducativa
(extraescolars).
VISITA PARE NADAL 2019 A LA ROSALEDA.

501/2017
501/2017
1750/2019

2510/2019
2487/2019
2383/2019
501/2017
2424/2019

Sol·licitud d'accés als expedients de la Discoteca
Moon's.
Comunicació tapiar finestres N-141 KM 6,440.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm 034.
Gestió vehicle de titularitat municipal: tractament
residual i formalització de baixa administrativa
(0435 GFF i B-8921-UY i B-0589MG).
Comunicacions prèvies activitats recreatives
ordinàries - Estem de Festa.

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
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20191892
201918931
20191894

regularització del grau 2 dels mesos de gener a
setembre.
Denegació d’ajut d'urgència social.

19/12/2019 2509/2019
19:56
19/12/2019 262/2019
22:49
19/12/2019 286/2016
22:50

20191915
20191916

20/12/2019 2432/2019
12:11
20/12/2019 2393/2019
12:31

20191917
20191918
20191919
20191920

20/12/2019
13:25
20/12/2019
13:25
20/12/2019
14:26
21/12/2019
18:32

20191921
20191922
20191923

21/12/2019 935/2019
18:33
21/12/2019 1560/2017
18:34
21/12/2019 2496/2019
18:36

20191924
20191925

23/12/2019 2126/2019
7:41
23/12/2019 2448/2019
7:44

20191926

23/12/2019 2353/2019
7:45

20191927

23/12/2019 253/2019
12:07

20191928

23/12/2019 1873/2018
12:07

20191929
20191930

23/12/2019 2236/2019
12:07
23/12/2019 2391/2019
13:26

Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent
del Ple de 19-12-19.
Modificació de l’assumpció de la tarifa meritada.
Aprovació de la liquidació núm. 2019/0000006815,
en concepte de cànon anual per la concessió de
serveis funeraris, durant el període entre el
20/07/2017 i el 31/12/19.
Aprovació d’ajuts d'urgència social.

2367/2019

Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de novembre
(nòmina DESEMBRE).
Aprovació d'ajudes d'urgència social.

1908/2019

Concessió del servei d'atenció domiciliària (SAD).

2532/2019

Acceptació sol·licitud informació pública.

2450/2019

Autorització sobre l’ús de l’Esplai d’avís per la
celebració de la festa de Nadal de la Residència
l’Onada, del dia 20/12/2019.
Llicència urbanística de legalització d'obres (c/
Monturiol, 13).
Llicència urbanística d'ús provisional d'aparcament
de camions i automòbils.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa LA CUINA DEL
BOSQUET.
Comunicacions modificació no substancial
Discoteca Mentissa Otium.
Aprovació pagament IBI 2019 a Mercè Faus
Corresponent al terreny del c/Eugeni d'Ors 46 per
la cessió d’us com a pàrquing públic municipal.
Aprovació pagament IBI 2019 a Juan Sarri Sanfeliu
en relació a la cessió d'ús del terreny del c/German
Duran núm.7 per a pàrquing públic municipal.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni de col·laboració a
l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu.
Aprovació 2a i última factura corresponent als
honoraris d’arquitecte tècnic de les Obres al camp
de futbol municipal Fase 2A Nou edifici bar.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni subvencional amb l’APAES.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de DESEMBRE 2019 I PAGA
EXTRAORDINARIA NADAL.
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20191912
20191913
20191914

23/12/2019 2458/2019
13:51
24/12/2019 386/2019
8:45

201919332

24/12/2019 2536/2019
11:20

20191934

24/12/2019 2354/2019
11:22

20191935
20191936
20191937
20191938
20191939

24/12/2019
11:28
24/12/2019
11:32
24/12/2019
19:50
24/12/2019
19:52
27/12/2019
11:22

20191940

27/12/2019 1809/2018
11:22

20191941

27/12/2019 2441/2019
12:13

201919423
20191943
20191944
20191945
20191946
20191947
20191948

30/12/2019
8:25
30/12/2019
8:26
30/12/2019
8:26
30/12/2019
9:03
30/12/2019
10:47
30/12/2019
10:47
30/12/2019
10:50

2019-

30/12/2019 1533/2019

2
3

Modificació de crèdit 23/2019.

2559/2019

Ordre d'execució per desinstal.lar un aparell de
climatització en façana de l'immoble situat al carrer
Sant Sebastià, 7.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública OVP C/ Tarragona, Cavalcada Reis 20192020.
Pagament a Constructora del Cardoner (IBI 2019)
per cessió d'us Av Sant Joan, 47-49 parquing
públic.
Aprovació convocatòria i bases programa temporal
Tècnic Superior Arquitecte.
Convocatòria de la comissió organitzadora Any
Lluís Espinal 2020.
Aforament dinàmic a carpa a l'aire lliure,
presentada per Mentissa Otium, SL.
Protecció de la Legalitat Urbanística Avinguda
Bertrand i Serra 56.
Aprovació de dues factures corresponents a la
direcció d’obra de la fase 2A Nou Edifici Bar del
Projecte Intervencions al camp de futbol municipal.
Contracte de les obres contingudes Projecte bàsic i
d'execució de Casal de Joves a la planta
semisoterrani del Centre Cívic Nexe.
Adjudicació contracte menor de subministrament
de packs de bosses de ràfia per a residus
domèstics.
Concessió del servei de teleassistència.

2527/2019

Aprovació d'ajuda d'emergència social.

2257/2019

Denegació d'ajuda a famílies per l’adquisició de
llibres i material escolar.
Bestreta de caixa fins 27 de Desembre.

2136/2019
534/2019
2038/2019
1446/2019
1709/2018

816/2019
1355/2019
399/2019
2561/2019

Justificació de subvenció nominativa Conveni Fira
del Caçador 2019.
Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) amb AVV Pineda de Bages, exercici 2019.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments de factures núm.
O/2019/238.
Aprovació de la certificació número 1 junt a la

Diligència per fer constar error al peu de signatura.
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
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20191931
20191932

10:51

20191950

30/12/2019 411/2019
11:04

20191951
20191952
20200001

30/12/2019 503/2019
13:02
30/12/2019 404/2019
14:28
02/01/2020 1848/2019
12:04

20200002
20200003
20200004
20200005
20200006
20200007

02/01/2020
12:07
02/01/2020
13:43
03/01/2020
12:36
03/01/2020
12:37
03/01/2020
12:38
03/01/2020
12:51

202000084

03/01/2020 452/2019
13:45

20200009
20200010

07/01/2020 2553/2019
10:30
07/01/2020 759/2015
10:31

20200011
20200012
20200013
20200014
2020-

07/01/2020
14:42
09/01/2020
10:00
09/01/2020
13:01
09/01/2020
13:50
10/01/2020

4

factura corresponent, en relació a les obres
contingudes en el “Projecte executiu de les obres
de millora del clavegueram al Polígon Industrial
Casa Nova”.
Justificació subvenció nominativa (pròrroga
conveni) amb Assoc. espectacle infantil La Xarxa,
exercici 2019.
Bestretes de caixa fixa alcaldia i tresoreria 2019.

33/2020

Justificació de subvenció nominativa (conveni) amb
Assoc. Dones per St. Fruitós, exercici 2019.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
gener de 2020.
Pròrroga de pressupost.

2361/2019

Aixecament de Reparament Blipvert.

35/2020

Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Territori de 9-1-2020.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Presidència de 9-1-20.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Ciutadania de 9-1-20.
Aprovació de les indemnitzacions per la participació
en varis tribunals de selecció dins l’exercici 2019 i
amb efectes de 31/12/19.
Aprovació factura desembre places públiques del
servei de residència assistida per gent gran
atorgades per la Generalitat de Catalunya i factura
regularització G2 d'octubre a desembre.
Contractació obra o servei AODL.

37/2020
38/2020
2417/2019

71/2020
402/2019
2560/2019
39/2020
2299/2019

Inadmissió recurs extraordinari de revisió presentat
contra desestimació de recurs de reposició (decret
2019-1223 de 22.8.19).
Convocatòria de la sessió de la Junta de Portaveus
de 9-1-2020.
Justificació conveni Club de la música i la guitarra,
2019.
Contracte de serveis d’assessorament tècnic en
l’àmbit de l’enginyeria municipal.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 13-1-20.
Aprovació bases i convocatòria BORSA DE

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
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1949

7:42
10/01/2020 2438/2019
8:59
10/01/2020 2423/2019
13:40
10/01/2020 406/2019
15:23

20200019

10/01/2020 82/2020
15:24

20200020
20200021
20200022
20200023
20200024
20200025
20200026
20200027
20200028

13/01/2020
9:45
13/01/2020
9:47
13/01/2020
9:49
13/01/2020
9:51
13/01/2020
10:17
13/01/2020
10:29
13/01/2020
10:32
13/01/2020
10:35
13/01/2020
10:43

20200029

13/01/2020 80/2020
10:46

20200030

13/01/2020 79/2020
10:48

20200031
20200032
20200033

13/01/2020 504/2019
10:50
16/01/2020 336/2019
18:05
16/01/2020 1484/2019
18:05

20200034

16/01/2020 277/2019
18:05

52/2020
43/2020
1832/2019
2531/2019
1260/2019
2311/2019
84/2020
34/2020
40/2020

TREBALL AUXILIAR DE LA LLAR.
Comunicació adequació local Carretera de Vic, 1820 local.
Comunicació per impermeabilització terrassa i
pintar façana C/ Doctor Fleming.
Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) d' Elenc Teatral dels Pastorets, exercici
2019.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als lloguers
que ocupen diferents serveis municipals
(GENER/2020)
Denuncies de trànsit relació 20000383.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 16-120.
Mesures d'intervenció d'armament de la Policia
Local (1059).
Comunicació adequació local C/ Jaume Balmes, 68
local.
Comunicació obres per canviar rajoles en mal estat
Comunitat propietaris C/ Sallent, 51-55.
Comunicació adequació nau C/ Barcelona, 91-97.
Nomenament interí administrativa adscrita a
Serveis Territorials.
Nomenament administrativa adscrita a promoció
econòmica.
Llicència per ampliació xarxa gas per
subministrament nous abonats C/ Jaume Balmes,
68.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa BRASERIA ST.
FRUITÓS.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa FRANKFURT
ST. FRUITÓS.
Nomenament interí per programa temporal.
Justificació subvenció nominativa (pròrroga
conveni) AFA PLA DEL PUIG, exercici 2019.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris del
servei d’atenció domiciliària (servei conjunt Sad i
teleassistència), corresponent al mes de desembre
de 2019.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris del
servei de teleassistència, corresponent al mes de
desembre de 2019.
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0015
20200016
20200017
20200018

20200035

16/01/2020 290/2019
18:05

20200036
20200037
20200038
20200039

17/01/2020
12:58
17/01/2020
13:05
17/01/2020
13:07
17/01/2020
13:10

20200040

17/01/2020 1788/2019
13:13

20200041
20200042

17/01/2020 340/2019
14:52
17/01/2020 134/2020
15:00

1373/2019
2299/2019
75/2020
2388/2019

Aprovació del padró del preu públic dels usuaris del
servei de Sad, corresponent al mes de desembre
de 2019.
Absència Alcalde 4 i 5 de Febrer.
Aprovació bases i convocatòria BORSA DE
TREBALL AUXILIAR DE LA LLAR.
Comunicació per reformar bany C/ Josep
Boixaderes, 30.
Concessió de la llicència d’ús privatiu per
l’ocupació temporal de superfície per la instal·lació
de bar en el marc de la Festa Major d'hivern 2020.
Expedient de contractació per a l'execució de la
fase 1 (Reforma edifici oficines) del projecte
"Intervencions al camp de futbol de Sant Fruitós de
Bages.
Justificació subvenció nominativa (pròrroga
conveni) FC FRUITOSENC 2019.
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de
la Junta de Govern Local de 20-1-20.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

3.

Donar compte dels acords de la Junta de Govern de les següents
sessions: ordinària de 16/12/2019, universal de 19/12/2019, universal
de 20/12/2019, ordinària de 13/01/2020, i extraordinària i urgent de
20/01/2020 (EXP. 2347/2019, 2346/2019, 2542/2019, 39/2020, 134/2020)

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

Pàgina 11 de 40
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

Codi Validació: A4T9922NRPT5YCDSRH6ETGHXF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 40

Sentit de l’acord:

4.

Informació de les regidories

MOCIONS I PROPOSTES
No consten
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5.

Esmena d’error material de la publicació de l’ordenança fiscal número
14 (EXP. 157/2020)

Primer.- En data 30 d’octubre del 2018 el Ple municipal aprova la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019 i s’inclou
l’ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic. L’aprovació definitiva es publica al BOP en data
21 de desembre del 2018.

Tercer.- En data 6 de novembre del 2019 el Ple municipal aprova la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2020 i s’inclou
l’ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic. L’aprovació definitiva es publica al BOP en data
31 de desembre del 2019.
Quart.- S’ha constatat que el text refós publicat de l’ordenança fiscal número 14
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, no es correspon amb el refós atès que s’ha omès la modificació que es
va fer per les ordenances fiscals per a l’exercici 2019.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
La retroacció dels efectes de la disposició favorable que estant aprovada es va ometre
de publicar, s’emparen a l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Cinquè.- Es troba error en la tarifa tercera, on la unitat de la tarifa són els euros/m2 i hi
manca el m2.
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Segon .- En data 11 d’abril del 2019 el ple municipal aprova la modificació de l’ordenança
fiscal número 14, en el sentit de modificar només els imports de la tarifa tercera
corresponent a la ocupació d’elements d’extensió comercial en el domini públic local.
L’aprovació definitiva es publica al BOP en data 17 de juny del 2019.

Per altra banda, resulta ambigu l’import mínim a liquidar i per aquest motiu s’ha
separat en una línia específica de text.
Sisè.- Atès que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació,
d’acord amb allò establert en l’article 123.1g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les
Bases del Règim Local i que requereix el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels seus membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 lletra d) i 47.1 del
mateix text legal.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- S’ordena la publicació del text refós de l’ordenança fiscal número 14
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, esmenant l’error material citat en la part expositiva.
El text refós aprovat serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- Els efectes d’aplicació es retrotrauen a la data de publicació de la modificació
de l’ordenança fiscal número 14 al Butlletí Oficial de la Província de 17 de juny del
2019.

-

-

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

Ordenança Fiscal núm. 14
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
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Tercer.- Declarar que:

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local
que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys
d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic,
sempre que el subjecte passiu actuï amb una finalitat de lucre.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el
fet imposable d’aquesta taxa.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a
l’Ajuntament.

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 5è.- Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments
especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis
públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 4t.- Responsables i successors

2. Les indústries al carrer i ambulants ubicades al barri de Torruella de venda no
sedentària no estaran obligats al pagament de la taxa de l’article setè, tarifa
segona, 1. Mercats.
Article 6è.- Bonificacions
En actes organitzats per l’Ajuntament s’aplicaran les següents bonificacions:
1. 80 % per les atraccions situades en terrenys d’ús públic local.
2. 50 % per parades, barraques, casetes de venda, indústries del carrer i
ambulants destinades a la venda de productes alimentaris.
Article 7è.- Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes
als apartats següents:

Tarifa primera. Aprofitaments generals:
Euros/m2
Mínim
20,00 €

Tarifa segona. Indústries del carrer i ambulants
Euros
Tarifa 2a

1.Mercats
1.1 En superfícies inferiors a 5m lineals:
Dia
Mes
Trimestre
Any
1.2 A més, per cada metre que excedeixi de 5m lineals:
Dia
Mes
Trimestre
Any
2. Espectacles al carrer per instal.lació o muntatge
Tarifa mínima per dia
A més, per m2 o fracció
3. Espectacles de circ
Per dia d’ocupació

10,00 €
30,00 €
80,00 €
300,00 €
2,25 €
6,00 €
17,00 €
65,00 €
35,00 €
0,30 €
7,97 €
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Tarifa 1a

Llicències per l'ocupació de terrenys amb casetes de
fires, gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes
de xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris, gelats, 0,60
etc. Per cada m2 o fracció i dia.

39,85 €

Import mínim a liquidar

Tarifa tercera. Ocupació d’elements d’extensió comercial en el domini públic local
Euros/m2
Tarifa 3a

Període
Taxa anual
Taxa mensual
Taxa setmanal

14,54 €
1,82 €
0,64 €

L’import mínim de la taxa per a qualsevol període serà de 12,00 €.
2.Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 8è.- Meritació
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de
les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.

4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, la
meritació tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en l’ocupació.
Article 9è.- Període impositiu
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1
hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en
la llicència municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els
mòduls establerts a l’article 6.
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
utilització privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
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3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa
satisfeta.
Article 10è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis
exercicis.
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements
de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el
deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi
abonaré.
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat
anterior al de l’acreditament.

1. El pagament de la taxa s’exigirà:
a)En regim d’autoliquidació, quan es tracti d’autoritzacions de nous aprofitaments
especials o la utilització privativa, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o allà on
estableixi l’Ajuntament, però sempre abans d’obtenir la llicència corresponent.
Les noves autoritzacions d’aprofitaments especials o utilitzacions privatives subjectes
a l’aplicació de la tarifa segona 1.Mercats en cas de causar baixa el primer any de
l’autorització, es meritarà la taxa resultant de la ocupació efectiva. El subjecte passiu
haurà de sol·licitar el retorn de la taxa.
b) Quan es tracti d’aprofitaments especials o la utilització privativa aprofitaments que
ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja estan inclosos en els padrons o matrícules
d’aquesta taxa, s’ingressaran en els terminis que es fixin per a cada modalitat.
2. Els venciments i els períodes de pagament de les tarifes de cada modalitat seran els
següents:
2.1. Tarifa 1ª per per l’ocupació del domini públic amb casetes de fires, gronxadors,
aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris,
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Article 11è.- Pagament

gelats, etc, el pagament s’efectuarà en règim d’autoliquidació.
2.2. Tarifa 2ª. 2 i 3 per la ocupació del domini públic amb espectacles al carrer per
instal·lació o muntatge i espectacles de circ, el pagament s’efectuarà en règim
d’autoliquidació.
2.3. Tarifa 2ª. 1 Mercats. El pagament es farà efectiu trimestralment, a partir del padró
que es confeccionarà pels serveis municipals, en quant als llocs de venda fixes.
Una vegada aprovat el corresponent padró trimestral per l`òrgan municipal
corresponent, la tresoreria de l’ajuntament girarà els corresponents rebuts al número
de compte bancari determinat per paradista corresponent.
Aquests padrons, estaran a la disposició dels interessats a l'ajuntament.
El cobrament de les tarifes que s’acreditin l'1 de gener de cada any, es portarà a terme
mitjançant un rebut derivat del padró corresponent, els termes d’ingrés efectiu dels
imports meritats per períodes trimestrals:
- Del dia 1 al 30 de gener, primer trimestre.
- Del dia 1 al 30 d'abril, segon trimestre.
- Del dia 1 al 30 de juliol, tercer trimestre.
- Del dia 1 al 30 d'octubre, quart trimestre.

Els usuaris ocupants de les parades fixes estan obligats a facilitar un número de
compte bancari per tal de domiciliar els rebuts de la taxa. Tanmateix, qualsevol
modificació respecte a dades bancàries o altres que els usuaris facin saber a
l’Ajuntament mitjançant presentació de la corresponent instància en el Registre general
d’entrada, causarà efectes a partir del següent trimestre posterior al de la comunicació.
Article 12è.- 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.
Article 13è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
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Les quotes que es derivin d’aquesta Taxa en quant a autoritzacions (altes) o baixes de
les mateixes es prorratejaran per trimestres naturals. Qualsevol baixa que sigui
comunicada dins d’un trimestre meritarà la totalitat de la taxa corresponent al mateix
període.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
6 de novembre de 2019, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí
Oficial
de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.
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 (13)
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Disposició final

6.

Liquidació definitiva de les contribucions especials de l’Avinguda Sant
Joan (EXP. 1729/2016)

Primer.- El dia 7.11.2016 la Junta de Govern Local va aprovar el projecte executiu
d’obres ordinàries d’urbanització del tram de l’avinguda Sant Joan entre els carrers de
Sant Valentí i de Montpeità.
Segon.- La junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió
celebrada en data 6 de febrer de 2017, va aprovar definitivament el projecte executiu
d’obres ordinàries d’urbanització del tram de l’avinguda de Sant Joan, entre els carrers
de Sant Valentí i el carrer de Montpeità, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i
Ports, Carles Noguera i Gros, amb un pressupost per al coneixement de l’administració
de 62.402,59 € (IVA inclòs)
Aquest projecte va estar sotmès a informació pública per termini de trenta dies hàbils,
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de
novembre de 2016 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Al present acord es van
formular al·legacions i es van resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern Local
de data 6.02.2017 el qual va aprovar definitivament el projecte.

Quart. El mes de març de 2018 es va elaborar el Document tècnic sobre les
contribucions especials de les obres ordinàries d’urbanització del tram de l’avinguda de
Sant Joan, entre els carrers de Sant Valentí i el carrer de Montpeità el qual s’ha
incorporat a l’expedient, i en el que es defineixen els paràmetres tècnics per a
l’aplicació d’aquest instrument fiscal, pel que fa a la definició de l’àmbit d’aplicació, al
fet imposable, als titulars i finques afectats i al càlcul del repartiment de les quotes
entre els subjectes passius.
Cinquè.
El dia 12 d’abril de 2018 mitjançant acord de ple es va aprovar
provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament de
les obres d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan (entre els carrers de Sant Valentí i de
Montpeità).
Sisè. Exposat l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 25 d’abril de 2018, no es van
presentar al·legacions, esdevenint l’acord de ple de data 12 d’abril de 2018 definitiu
amb efectes de data 8 de juny de 2018.
Setè. El dia 10 de novembre de 2019 mitjançant decret d’alcaldia es va aprovar l’acta
de recepció de les obres d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan (entre els carrers de
Sant Valentí i de Montpeità).
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Tercer. La provisió de l’Alcalde del 10 d’octubre de 2017 va disposar la tramitació per
a l’elaboració de la proposta de l’acord d’imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de les obres ordinàries d’urbanització del tram de
l’avinguda de Sant Joan, entre els carrers de Sant Valentí i el carrer de Montpeità, per
tal de ser elevada al Ple municipal als efectes de la seva aprovació.

Vuitè.- El dia 27 de gener de 2020 la interventora municipal i l’arquitecte tècnic
municipal van emetre informe conjunt senyalant els subjectes passius així com la base
i les quotes individualitzades definitives de les contribucions especials.
Novè.- Tal i com es va acordar al acord de ple de data 12 d’abril de 2018, es va
preveure la liquidació de les quotes que corresponen a cada propietari una cinquena
part una vegada les contribucions especials fossin aprovades definitivament, una
cinquena part a l’inici de les obres, una cinquena part a la meitat de les obres, una
cinquena part a la finalització de les obres i la última cinquena part a la liquidació de
les obres, aplicant en aquesta la liquidació definitiva de les contribucions especials.
De la primera a la quarta quota ja es van emetre i vist l’informe d’intervenció i de
l’arquitecte municipal, manca emetre la cinquena quota que liquidarà l’import definitiu.
Desè.- Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els recursos
propis de caràcter tributari.
S’ACORDA :
Primer. Fixar la quantitat definitiva a repartir entre els beneficiaris (base imposable) en
20.807,83 €, equivalent al 90,00 %, sent a càrrec de l’Ajuntament la diferència.

Tercer. Donar trasllat del compte de liquidació definitiva a la Tresoreria municipal
perquè, d’acord amb el compte de liquidació definitiva, procedeixi a generar les
liquidacions corresponents
Quart. Notificar individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin
coneguts i, en el seu defecte, per edictes, així com notificar també el present acord a la
Tresoreria municipal i l’arquitecte municipal.
Cinquè. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que
no prevegi aquest acord.
Sisè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'acord.
Setè. Declarar que:
-

Els interessats podran formular recurs de reposició davant del Ple de
l’Ajuntament en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Segon. Aprovar la liquidació definitiva, que inclou els subjectes passius, les bases i la
quota individualitzada definitiva, de les contribucions especials per el finançament de
les obres ordinàries d’urbanització del tram de l’avinguda de Sant Joan, entre els
carrers de Sant Valentí i el carrer de Montpeità, segons es detalla annex en aquest
acord.

Annex

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals)

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals)

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

7.

A favor: 8 (6 GFP, 2 PSC)
En contra: Abstenció: 5 (3 ERC, 2 JxSF)

Elecció del candidat a Jutge de Pau suplent (EXP. 1924/2019)

Primer. El Ple de 17 d’octubre de 2019 va aprovar les bases i la convocatòria
pública per a la provisió de les places que quedaran vacants de Jutge de Pau,
titular i suplent, de Sant Fruitós de Bages.
Segon. L’anunci de la convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
de 31 d’octubre de 2019, i es va trametre al Jutjat de Pau de Sant Fruitós de
Bages i al Jutjat Degà.
Tercer. Durant el termini hàbil es varen presentar les següents sol·licituds:

NÚM. RE

DATA RE

NOM CIVIL

DNI

2019-ERC-6397

31/10/2019 Juan
Francisco XXX
Troyano Vivas

CÀRREC QUE
OSTENTA
ACTUALMENT
Suplent
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Resultat de la votació:

Quart. El Sr. Juan Francisco Troyano Vivas va ser proposat a la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a Jutge de pau de Sant Fruitós
de Bages, quedant la proposta de la plaça de suplent deserta per manca de
candidats.
Cinquè. En data 4 de febrer de 2019, abans de la finalització del termini per a què
els Ajuntaments proposin els candidats i abans de que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya faci els nomenaments subsidiàriament d’acord amb l’article
101.4 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, el Sr. Josep
Sanfeliu Sarri va presentar instància sol·licitant ser nomenat com a jutge de pau
suplent aportant la documentació necessària.
Sisè. Vist el certificat / informe del Secretari sobre les sol·licituds presentades.
Setè. Vist allò establert a l’article 101 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
S’ACORDA:
Primer. Declarar que, de conformitat amb el certificat / informe del Secretari que
consta a l’expedient, la sol·licitud indicada a l’antecedent cinquè es considera
presentada en temps i forma i que els seus sol·licitants no incorren en causa que
els impedeixi ser nomenats conforme la proposta que consta a l’apartat següent.

Tercer. Donar trasllat del present acord als interessats, al Jutjat de Pau de Sant
Fruitós de Bages i al Jutjat Degà de Primera Instància i Instrucció de Manresa, per
tal que elevi la proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, als efectes del seu nomenament (article 101.3 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau).
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 (13)
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Segon. Proposar el Sr. Josep Santfeliu Sarri, amb DNI XXX, com a suplent del
Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages.

8.

Modificació RLT per equiparació retributiva de tots els llocs
d'ADMINISTRATIUS/VES (EXP. 282/2020)

Primer.- Per acord de Ple Municipal es va aprovar l’aplicació de la relació de llocs de
treball creada en l’exercici 2015, a tot el col·lectiu administratiu, amb efectes del dia 1
de març de 2019.
Segon.- Vist que l’esmentat instrument preveu cinc llocs d’administratius/ves
diferenciats de la resta, amb inferior retribució i, aquest fet, suposa un greuge
comparatiu.
La figura de l’administratiu té un caràcter polivalent, pel que pot ser adscrit a qualsevol
àrea per a la realització de qualsevol tipus de tasca de suport, col·laboració o de
tràmit. Així doncs, les retribucions de tots els administratius han de ser necessàriament
idèntiques.
Tercer.- Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans que obra en l’expedient.
Quart.- Considerant que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local i article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la
modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
ACORDS:

On actualment està previst:
Denominació

D.

G.C

R.

E.

C.D.

C.E.

CPT

AR.

TLL

AC

VLL

ADM02

Administratiu/va

11

C1

F

A.G.

16

636,81

-

T.A.

B

/

-

ADM03

Administratiu/va
Att. Públic

3

C1

F

A.G.

16

636,81

-

S.G.

B

/

-

ADM04

Administratiu/va

1

C1

F

A.G.

13

636,81

-

S.C. /
S.T.

B

/

-

ADM05

Administratiu/va

1

C1

F

A.G.

13

636,81

-

S.P.APE

B

/

-

ADM06

Administratiu/va

3

C1

F

A.G.

15

534,38

-

S.G.

B

/

-

LL
Tots
els
ADM i
AADM
Tots
els
ADM i
AADM
Tots
els
ADM i
AADM
Tots
els
ADM i
AADM
Tots
els
ADM i
AADM

J.

S.P

M.I.

Inc

O

C.

SíAL

/

O

C.

SíAL

/

O

C.

SíAL

/

O

C.

SíAL

/

O

C.

SíAL

/
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Primer.- Modificar la relació de llocs de treball, en el sentit d’equiparar retributivament
tots els llocs d’administratius de la següent forma:

D.= Dotació
G.C.=Grup de Classificació
R= Règim
E.= Estructura
C.D.= Codi de Destí
C.E.= Complement Específic mensual
CPT= Complement personal transitori
AR= Àrea/Departament
T.LL=Tipus de Lloc
VLL= Vinculació de Llocs
AC = Àrea sobre la que es comanda.
Inc. = Incompatibilitat establerta per Llei
J= Jornada.
O.= Observacions
Ha de preveure el següent:
Administratiu/va

19

C1

F

A.G.

16

636,81

-

T.A.

B

/

-

Tots els
ADM i
AADM

O

C.

SíAL

/

Segon.- Notificar-ho al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.
Tercer.- Publicar la modificació al BOP i a la seu electrònica municipal.
Quart.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant del jutjats del contenciósadministratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)
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ADM02

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
Modificació de l’ordenança municipal sobre manteniment de parcel·les
en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció
d’incendis (EXP. 172/2020)

9.

Primer.- Atès que en data 14 d’abril de 2018 va entrar en vigor l’Ordenança municipal
de manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat, 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. Modificada per
acord de Ple en data 10 de gener de 2019 i va entrar en vigor el dia 25 d’abril de 2019.
Segon.- Durant els dos anys d’entrada en vigor de l’ordenança municipal sobre
manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la
prevenció d’incendis s’ha constatat una diversitat en la configuració de l’arbrat a les
parcel·les, aquesta diversitat requereix l’aplicació d’un criteri tècnic adequat per a cada
cas, en el qual es valori la necessitat de talar aquells arbres que suposin un perill per a
la seguretat de les persones i/o siguin susceptibles de provocar un incendi.
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.

Cinquè.- Atès que els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, art. 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 i articles 58 a
66 del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995, de 13 de
juny, contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals.
Segons l’article 62 del ROAS s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de
redactar el text de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal.
No obstant l’anterior, es considera que en aquest cas pot dur a terme la funció d ela
comissió d’estudi, la Comissió Informativa de Promoció del Territori, donada la
concretada redacció tècnica i específica que ha de tenir aquest document, que
s’annexa ja a la present proposta.
Sisè.- Atès que els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL, articles 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.
ACORDS:
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Quart.- Atès que en data 8 d’abril de 2019 es va publicat al BOP l’anunci d’aprovació
definitiva de l’última modificació de l’ordenança municipal sobre manteniment de
parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis.

PRIMER.- Incoar expedient per aprovar la modificació de l’Ordenança municipal sobre
manteniment de parcel·les en condicions en condicions de seguretat, salubritat i
estètica per a la previsió 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 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.

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)
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, llevat que s’acrediti
mitjançant un informe d’un tècnic competent en matèria de medi ambient que no
suposi un perill per a la seguretat de les persones i/o siguin susceptibles de provocar
un incendi 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.
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Sota criteri del tècnic competent que té encomanda la inspecció es podrà aplicar 3
metres com a separació mínima entre peus d’arbre.

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.
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 a 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 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 sorgeixen al·legacions.
CINQUÈ.- Disposar la publicació oficial de la modificació de l’Ordenança definitiva
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als
articles 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 de l’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i 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.

Pàgina 28 de 40
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

Codi Validació: A4T9922NRPT5YCDSRH6ETGHXF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 40

-

Annex. Text refós de l’ordenança.
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.

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
coercitiva no és un mecanisme suficient en la mesura en que perviu el risc que es
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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.

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:

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, llevat que s’acrediti
mitjançant un informe d’un tècnic competent en matèria de medi ambient que no
suposi un perill per a la seguretat de les persones i/o siguin susceptibles de provocar
un incendi 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.
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1. Parcel·les ubicades en sòls urbans i urbanitzables delimitats (tinguin la traçada
oberta a ús general, total o parcialment les calçades)

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.
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:

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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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.

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.

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, 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.
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Article 6. Concertacions de manteniment.

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.

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
191,70 €/ut
de gestió de restes a l’abocador autoritzat.
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 0,42 €/m²
restes vegetals fins a 20 cm de longitud.
- Motoserra, per a l’estassada del sotabosc i tala d’arbres.
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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.

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.
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.
Epígraf 6.
Llaurar el terreny (fins a 1ha)
Mitjans mecànics
Tractor amb estripador o grada de disc

Epígraf 7.
Llaurar el terreny (a partir de 1ha)
Mitjans mecànics
- Tractor amb estripador o grada de disc
Epígraf 8.
Camió grua amb cistella homologada

0,25 €/m²

0,74 €/m2

0,56 €/m2

0,11 €/m²
(mínim 80€)

0,06 €/ m²

88,33 €/h

Article 12. Beneficis fiscals.
No es concedirà cap benefici fiscal per aquesta taxa.
Article 13. Meritació.
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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.

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.
Aquesta Ordenança va ser aprovada pel Ple en data 11 de gener de 2018, modificada
per acord de Ple en data 10 de gener de 2019, va entrar en vigor el dia 25 d’abril de
2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

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

10.

A favor: 8 (6 GFP, 2 JxSF)
En contra: Abstenció: 5 (3 ERC, 2 PSC)

Acceptant la delegació de les atribucions de la Junta General del
Consorci Urbanístic de l’Agulla en matèria de contractació pública
(EXP. 224/2020)

PRIMER.- Mitjançant escrit de data 17 de gener de 2020, RE 334, el Consorci
Urbanístic de l’Agulla notifica a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’acord adoptat
per la Junta General del Consorci de data 20 de desembre de 2019, delegant en els
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages les atribucions del Consorci
Urbanístic de l’Agulla i que en la seva part dispositiva diu:
“PRIMER. Delegar en els ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages les
atribucions del Consorci Urbanístic l’Agulla com a poder adjudicador en matèria de
contractació pública, segons les regles següents:
1a. La delegació s’efectua a favor de l’ajuntament que ostenti la presidència en el
moment d’iniciar-se el procediment de contractació. L’ens delegat, una vegada hagi
exercit la delegació, actuarà com a delegat fins a la liquidació del contracte.
2a. La delegació comprendrà totes les facultats pròpies del poder adjudicador.
3a. Per a cada contracte, el delegat partirà d’una instrucció del president del Consorci,
en la qual es determinarà l’objecte del contracte i el contingut essencial de les
clàusules que es consideri que han de ser fixades des del Consorci, així com aquelles
altres mesures que consideri adients per al seu desenvolupament. La instrucció serà
aprovada per la Junta General del Consorci, quan sigui aquest l’òrgan a qui
correspondria estatutàriament la contractació i no hagi delegat l’atribució en el
president, i serà consensuada entre els dos ajuntaments al si de la Comissió de
Seguiment quan l’atribució es trobi delegada al president. En tot cas a les Meses de
contractació hi haurà representació dels dos ajuntaments.

5a. El pagament de les transferències s’efectuarà a requeriment de l’ens delegat que
ha actuat com a poder adjudicador. Al requeriment s’acompanyarà la certificació
d’obres o, en general, acreditativa de la prestació, la factura i l’acreditació del
pagament de l’obligació. El Consorci pagarà a l’ens delegat en el termini d’un mes des
que rebi el requeriment, llevat que l’acreditació de l’obligació i del seu pagament no
resultin acreditats.
6a. El Consorci es podrà reservar la facultat de designar el responsable del contracte,
en el qual cas s’entendrà que no se subjecta a la delegació en el supòsit concret en
què s’apliqui aquesta previsió.
7a. La delegació serà actuada per l’òrgan que legalment correspongui de cada
ajuntament.
8a. Les resolucions que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquesta
circumstància, contindran la referència de l’ens i l’òrgan delegant, la data de la presa
de l’acord i la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, es
consideraran dictades per l’òrgan delegant, i no podran ser delegades per l’ens
delegat.
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4a. Format l’expedient de contractació i prèviament a aprovar-lo i disposar l’obertura
de la licitació o, en el seu cas, de l’adjudicació directa, es demanarà al Consorci que
aprovi l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la transferència de crèdit
a favor de l’Ajuntament que actuï la delegació, per import màxim previst del contracte a
celebrar. Només quan l’ens delegat hagi rebut aquest certificat, podrà procedir a la
licitació o adjudicació directa.

SEGON. Demanar als ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages que
acceptin aquesta delegació i tals efectes comunicar-los aquest acord.
TERCER. Disposar que una vegada hagin acceptat els ajuntaments la delegació, es
publiqui conjuntament pel consorci la delegació i les acceptacions al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
QUART. Disposar que es constituirà el registre del Consorci Urbanístic de l’Agulla el
propi de l’Ajuntament que ostenti en cada moment la presidència del Consorci, segons
les regles següents:
1a. Els assentaments seran aquelles que correspondrien si es tractés d’un document
adreçat o emès per l’Ajuntament, sense generar una numeració pròpia.
2a. S’anunciarà al BOP cada vegada que canviï el registre en el qual es poden
practicar les inscripcions.
3a. Les sol·licituds que es presentin en el registre de l’Ajuntament que no ostenti la
Presidència es trametran al de l’Ajuntament que actuï com a registre del Consorci, de
la mateixa forma que les sol·licituds que es presenten en un registre adreçades a una
altra administració.

Atès que l’òrgan competent per aprovar aquesta delegació és el Ple municipal.
Atès que en data 31 de gener de 2020, s’ha dictat decret núm. 2020-0099, que
proposava al Ple l’acceptació de la delegació de les atribucions del Consorci Urbanístic
de l’Agulla en matèria de contractació d’aquesta pública.
ACORD:
Primer. Aprovar la delegació de les atribucions del Consorci Urbanístic de l’Agulla com
a poder adjudicador en matèria de contractació pública, segons l’acord adoptat per la
Junta General del Consorci en la sessió de data 20 de desembre de 2019.
Segon. Notificar el present acord al Consorci Urbanístic de l’Agulla i a l’Ajuntament de
Manresa i publicar-lo al BOP.
Tercer. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnada per
mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs de
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CINQUÈ. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnada
per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels
jutjats contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs
de reposició davant de la Junta General del Consorci en el termini d’un mes, sense
perjudici que els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret”

reposició davant del Ple en el termini d’un mes, sense perjudici que els legitimats
activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
11.

Creació d’una Comissió per a la redacció del Reglament del servei
residencial d’urgència (EXP. 2305/2019)

Primer. Atès el fet que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha dut a terme
l’arranjament de dos habitatges ubicats al carrer Padró, 37 amb la finalitat de ser
un servei per donar cobertura a les necessitats d’urgència habitacional.

Tercer. Vist que l’article 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix que és competència del Ple municipal l’aprovació
del reglament orgànic i de les ordenances.
S’ACORDA :
Primer.- Crear la Comissió redactora del Reglament del servei residencial
d’urgència per a situacions d’urgència habitacional.
-

-

L’Alcalde (Joan Carles Batanés Subirana)
Regidora de l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania (Núria Clarella Amenedo)
El Secretari Municipal (Josep González Ballesteros)
Un representant de cada grup municipal:
o GFP: Cristian Marc Huerta Vergés
o ERC-AM: Àdria Mazcuñan i Claret
o JXSF: Felip Echarri Gil
o PSC-CP: Cristina Murcia Caraballo
Els tècnics/ques:
o Treballadora Social (Sandra Palomino Vega)
o Interventora (Mercè Marmi Espelt)
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Segon. Vist el servei de suport tècnic aprovat per la Diputació de Barcelona i el
suport per a dur a terme la redacció de dit reglament del servei residencial
d’urgència.

-

o Cap de la policia local (Genís Caparrós Molino)
o Cap de brigada (Sergi Garcia Barreto)
Administratiu adscrit a algun equip instructor d’Atenció a la Ciutadania que
hi actuarà com a secretari amb veu i sense vot.

Segon. Declarar que :
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

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

PRECS I PREGUNTES
12.

Pregunta d’ERC al Govern referent a la Policia Local (EXP. 318/2020)

Davant del tancament de la convocatòria de promoció interna de sergent de la policia
local (junta de govern de 21 de gener de 2020) i del nomenament al cap de pocs dies
d’un nou sergent, en comissió de serveis des del cos de mossos d’esquadra, comissió
peticionada per l’alcalde a data 17 de desembre.
Davant el document d’acords que ERC-AM i GfP vam signar per tal de poder tirar
endavant amb el cartipàs municipal, que diu el següent:
OCUPACIÓ I LLOCS DE TREBALL:
L’aprovació i la convocatòria d’oferta pública d’ocupació, bases i convocatòria
de processos per a l’ingrés a la funció pública i per la provisió de llocs de
treball, serà consensuada abans de la seva aprovació.
El grup municipal ERC-AM formula les següents preguntes:
-per què es tanca el procediment de convocatòria de promoció interna?
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)

-què motiva el canvi de procediment?
-qui i com s’ha dut a terme la selecció del nou sergent?
-mitjançant aquests dos procediments entenem que han incomplert el document
d’acords. Com justifica GfP la falta de consens i explicacions prèvies en el marc del
vigent document d’acords?
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
del Ple essent les 21:28 hores del dia 13 de Febrer de 2020.”

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros

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.

Pàgina 40 de 40
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

Codi Validació: A4T9922NRPT5YCDSRH6ETGHXF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 40

(signatura electrònica)

