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 14 de gener de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE ACTA NÚM. 1/2021 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
14 DE GENER DE 2021.

PRESIDEIX :
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)

Àdria Mazcuñan Claret (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/01/2021
HASH: 07ff4a5a23294328583823d120939c24

ASSISTEIXEN :

Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sra. Estrella Morales Navarro (JxSF)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
Sra. Núria Clarella Amenedo (GfP)
Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (GfP)
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés (GfP)

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)

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.
Alcaldessa-Presidenta, Sra. Àdria
Mazcuñan i Claret.
No obstant, els regidors Joan Carles
Batanés Subirana i Cristina Marc
Huerta Vergés s’absenten durant la
deliberació del prec formulat com a
punt número 6 de l’ordre del dia.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. AlcaldessaPresidenta, declara oberta la sessió,
procedint-se acte seguit a considerar
els assumptes, conforme a l’ordre del
dia inicialment fixat.

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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Josep González Ballesteros (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 18/01/2021
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

ASSUMPTES
EXP.
1. Aprovar les actes de l'anterior sessió de Ple: ordinari
2042/2020
de 10 de desembre 2020 i extraordinari i urgent de
2063/2020
24 de desembre de 2020.

ordinària de 7 de desembre de 2020;
extraordinària de 7 de desembre de 2020;
ordinària de 14 de desembre de 2020;
ordinària de 21 de desembre de 2020;
ordinària de 28 de desembre de 2020;
extraordinària i urgent de 29 de desembre de 2020.
4. Informació de les regidories
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SOBREVINGUT 1. Modificació de la ordenança fiscal
número 5 reguladora del Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No hi ha assumptes a tractar.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No hi ha assumptes a tractar.
PRECS I PREGUNTES
5. Pregunta sobre l’expedient de Coaching policia
local
6. Prec de la regidora Estrella Morales Navarro

HORA INICI

3

1:14

71/2021

3

1:40

2029/2020
2037/2020
2059/2020
2096/2020
2110/2020
2127/2020

17

1:05:42

36

1:45:48

35

2:06:18

36

2:12:21

102/2021

88/2021
121/2021

Pàgina 2 de 37
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: 5KTN5W4CKP9XYDGN35YANJ9Y5 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 37

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 les
següents sessions:

PAG.

ASSUMPTES
1.
Aprovar les actes de l'anterior sessió de Ple: ordinari de 10 de desembre
2020 i extraordinari i urgent de 24 de desembre de 2020. (exp. 2042/2020;
2063/2020).
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 (11)
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 última sessió.
(exp. 71/2021)

20201692

25/11/2020
15:00

1954/2020

20201693
20201694

26/11/2020
9:45
26/11/2020
10:37

1920/2020

20201695
20201696
20201697

26/11/2020
10:37
26/11/2020
10:38
26/11/2020
10:44

1451/2020

1819/2018

1457/2020
1974/2020

RESUM
Activitat dia internacional per a l'eliminació de la
violència contra les dones.
Aprovació d' embargament per deute tributar de
l'entitat SUBMINISTRAMENT ENERGETICS
INDEPENDENTS SL - Conformitat de subhasta.
Aprovació adhesió Pla agrupat Diputació de
Barcelona de formació personal Corporatiu per
l'exercici 2021.
Convocatòries Consell Municipal de la Gent Gran.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte per l’execució de les següents obres
ordinàries: millora de l’accés a l’àrea esportiva de
Torroella de baix; construcció d’un porxo a
l’equipament esportiu de Torroella de baix.
Llicència per escomesa subministrament nous
abonats gas Carretera Santpedor, 3.
Llicència per construcció piscina C/ Raval, 57.
Sobre el compromís de l’adhesió al programa
Reempresa en l’àmbit territorial d’actuació del
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20201690
20201691

DATA
I
EXPEDIENT
HORA
25/11/2020 1958/2020
9:19
25/11/2020 1852/2020
14:59

Nº

26/11/2020
10:45

759/2020

20201699
20201700
20201701

26/11/2020
13:06
26/11/2020
15:29
27/11/2020
10:38

1982/2020

20201702
202017032
20201704
20201705
20201706

27/11/2020
10:41
27/11/2020
10:46
27/11/2020
10:48
27/11/2020
10:49
27/11/2020
10:50

912/2020

20201707
20201708
20201709

27/11/2020
10:55
27/11/2020
11:56
28/11/2020
11:03

1980/2020

20201710
20201711

28/11/2020
11:04
28/11/2020
11:05

814/2020

20201712

28/11/2020
11:05

595/2020

20201713

28/11/2020
11:11

130/2020

1872/2020
286/2016

1885/2020
1966/2020
207/2020
476/2020

1959/2020
553/2020

214/2017

Aprovació finalització nomenament interí
arquitecte per renúncia voluntària.
Aprovació llista aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració
proves OPO Arquitectes tècnics.
Concessió d'ajudes econòmiques d'urgència
social.
Concessió d'ajuda d'urgència social.
Sobre convocatòria de la setena sessió de la
Comissió per a la recuperació social i econòmica
del COVID-19.
DECRET Sobre la denegació de la inscripció al
padró municipal d’habitants.
Convocatòria de la sessió ordinària del Consell
Municipal de Joventut a celebrar el dia 16 de
desembre de 2020.
Aprovació llista aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves OPO tècnic auxiliar de
Joventut.
Retirada vehicle abandonat.

1

Per fer constar manca signatura vicesecretari municipal
Per fer constar que l’àrea d’adscripció de la funcionària no correspon amb l’àrea descrita en el
cartipàs.
2
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202016981

punt local Reempresa de l’Ajuntament de
Manresa.
Estimació i desestimació de les sol·licituds de la
línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 30-11-2020.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de NOVEMBRE de 2020.
Formulació de la proposta de resolució relativa a
la desestimació de les al·legacions presentades al
Decret núm. 2020-1483 de 26 d’octubre i
resolució del contracte per incompliment
imputable al contractista.
Deixar sense efectes liquidacions tributàries per
acceptació al·legacions 7.
Aprovació nomenament interí per programa com a
tècnica de museu i patrimoni.
Denuncies de trànsit relació 20040973.

20201714

28/11/2020
11:12

1989/2020

20201715
20201716
20201717

28/11/2020
11:13
28/11/2020
11:14
30/11/2020
10:11

1475/2020

20201718
20201719
20201720

30/11/2020
10:49
30/11/2020
13:13
30/11/2020
13:24

314/2020

20201721
20201722
20201723
20201724
20201725
20201726

30/11/2020
13:52
30/11/2020
13:55
30/11/2020
15:08
30/11/2020
15:09
30/11/2020
15:09
30/11/2020
18:27

1771/2020

20201727
20201728
20201729

01/12/2020
8:31
01/12/2020
9:06
01/12/2020
9:09

2008/2020

Construcció habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 3-12-2020.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Territori de 3-12-2020.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència i Serveis Centrals de 3-12-2020.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1988/2020 de relació de factures
número O/2020/209.
Denuncies de trànsit relació 20041990.

1805/2020

Comunicació per arranjament canal.

578/2020

20201730
20201731

01/12/2020
9:11
01/12/2020
9:11

1853/2020

Decret justificació subv. nominativa (pròrroga
conveni) Fundació privada Abadia Montserrat
2025; exercici 2020 .
Comunicació per reforma banys.

20201732

01/12/2020
9:14

1803/2020

1941/2020

1324/2020
1483/2020

1298/2019
2004/2020
2001/2020
2003/2020
1988/2020

574/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1941/2020 de relació de factures
número O/2020/204.
Exempció de la taxa d'escombraries per ingressos
inferiors al SMI 2020.
Aprovació PSS obres millora clavegueram Fase 3.
Aprovació modificació Decret nomenament interí
programa a contractació temporal per obra i
servei d'acord amb les bases reguladores
subvenció RUBIK7 Consell Comarcal Bages.
Comunicació per reforma bany.

Decret de justificació de subv. nominativa
(pròrroga conveni) Brogit Difusió de la Cultura,
exercici 2020.
Llicència per talar arbres Avinguda Sant Sebastià,
50.
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912/2020

Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la
retirada en origen de residus de materials
d’aïllament i de la construcció que continguin
amiant 2020.
Denegació recurs reposició sobre l'accés a un
expedient disciplinari.
Sobre la modificació del titular de parcel·la

01/12/2020
9:16
01/12/2020
10:53
01/12/2020
11:00

1695/2020

Llicència per realització gual.

1154/2020

20201736

01/12/2020
11:40

1640/2020

20201737
20201738

01/12/2020
11:42
01/12/2020
14:02

1883/2020

Llicència per estesa fibra òptica a Torruella de
Baix.
Llicència per l'expansió de la xarxa de
telecomunicacions al Carrer Aigua d'Ora i
Carretera de Berga.
Renúncia llicència per estesa línia subterrània de
baixa tensió per nou subministrament Carrer del
Torrent, 9.
Comunicació per reformar bany i altres.

20201739
20201740

01/12/2020
14:02
01/12/2020
17:55

2007/2020

20201741
20201742

02/12/2020
14:36
02/12/2020
14:38

2016/2020

20201743

02/12/2020
14:40

1975/2020

202017443

03/12/2020
9:18

1406/2018

202017454
20201746
20201747
20201748
20201749

03/12/2020
14:05
03/12/2020
15:05
03/12/2020
16:19
03/12/2020
16:24
03/12/2020
16:25

2003/2020

1442/2020

2009/2020

1577/2020

598/2020

2029/2020
143/2020
1587/2020
121/2019

Llicència per ús provisional de terrenys per
instal.lació de mòduls per a la prestació de serveis
sanitaris.
Aprovació despesa indemnització tribunal procés
selectiu borsa de treballadors familiars
MODIFICACIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
REGULACIÓ INSTAL.LACIONS DE
PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA EN SÒL
NO URBANITZABLE.
Convocatòria de la Junta de Portaveus de 3-122020.
Aprovació llistat aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves OPO T.M. Ocupació.
Sobre l’aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagament,
corresponent a l’expedient nº 1975/2020 de la
relació de factures número O/2020/207.
Aprovació de la pròrroga del contracte del servei
de manteniment integral de l’ascensor de la
Rosaleda.
Convocatòria de sessions de les comissions
informatives
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 7-12-2020.
Aprovació llista definitiva d'aspirants admesos/es,
exclosos/es OPO T.S. ARQUITECTE/A.
Extinció dels efectes de la comunicació d'una
activitat d' Ebenisteria.
Llicència ambiental definitiva.

3

Diligència per fer constar manca de delegacions.
Diligència per fer constar error material en data de convocatoria de les comissions informatives en
l’expositiu.
4
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20201733
20201734
20201735

03/12/2020
17:10
03/12/2020
17:31
04/12/2020
12:11

2037/2020

20201753
20201754

04/12/2020
12:44
04/12/2020
13:54

2013/2020

20201755
20201756

04/12/2020
14:06
04/12/2020
14:08

2042/2020

20201757

04/12/2020
18:19

2050/2020

202017585
20201759

04/12/2020
18:19
04/12/2020
18:19

122/2020

20201760

04/12/2020
18:21

802/2020

20201761

04/12/2020
18:31

1458/2020

20201762
20201763

07/12/2020
15:42
07/12/2020
15:48

1373/2019

20201764

07/12/2020
15:50

573/2020

20201765
20201766
20201767

09/12/2020
9:34
10/12/2020
11:46
10/12/2020
11:46

2045/2020

5

2025/2020
2041/2020

1950/2020

1811/2020

190/2020

573/2020

814/2020
1748/2018

Convocatòria de la Junta de Govern Local
extraordinària de 7-12-20.
Instruccions sobre operacions comptables de
tancament de l'exercici pressupostari 2020
Requeriment per permetre accés a finca per
donar compliment a rqueriment judicial de
valoració de la mateixa en relació al PA 46/2018 J
Instrucció 4 Manresa)
Aprovació finalització període incapacitat temporal
treballadora.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte menor de l’obra de reforma per l’oficina
de promoció econòmica.
Convocatòria del Ple ordinari de 10-12-20.
Actualització de dades al Registre municipal
d'entitats i associacions de l'Assoc.Voluntaris
Protecció Civil SF.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 2050/2020 de relació de factures
número O/2020/214.
Liquidació mensual del servei de Teleassistència
mes de novembre.
Liquidació mensual ( Servei Conjunt d'Atenció
domiciliària Sad+ Teleassistència) mes de
novembre.
Decret d'aprovació 1r. termini justificació ajut del
50% del servei de menjador escolar, curs 20202021.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
desembre de 2020.
Cartipàs municipal (mandat 2019-2023).
Aprovació sol·licitud Sr. J.C. Batanés sobre la
modificació instrucció pel retorn presencial del
personal corporatiu.
Aprovació del protocol d'actuació i declaració
responsable processos sel·lectius portats a terme
per l'Ajuntament
Aprovació finalització compactació de jornada per
desaparició de la causa Sra. Natalia Lopez.
DECRET Sobre la inscripció al padró municipal
d’habitants
Aprovació finalització relació funcionarial Sra.
Sandra Alcazar per renúncia voluntària.

Diligència per fer constar error en el títol del decret.
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20201750
20201751
20201752

10/12/2020
12:31

1986/2019

20201769

10/12/2020
12:32

82/2020

20201770
20201771

10/12/2020
12:38
10/12/2020
14:53

2066/2020

20201772
20201773
20201774
20201775
20201776
20201777
20201778
20201779
20201780
20201781
20201782

10/12/2020
16:48
10/12/2020
16:55
10/12/2020
16:56
10/12/2020
16:57
10/12/2020
16:59
10/12/2020
20:27
10/12/2020
20:29
10/12/2020
20:30
10/12/2020
20:35
11/12/2020
0:33
11/12/2020
0:35

93/2020

20201783
20201784

11/12/2020
0:36
11/12/2020
8:52

1991/2020

20201785
20201786
20201787

11/12/2020
8:55
11/12/2020
8:56
11/12/2020
9:11

1203/2019

2026/2020

144/2020
144/2020
2010/2020
300/2016

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (NOVEMBRE 2020)
Sobre l’aprovació del reconeixement d’obligacions
i ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(desembre/2020)
Decret sobre reintegraments de pagaments
indeguts.
Decret de modificació dades de Caritas SF al
Registre municipal d'entitats i associacions de St.
Fruitós de Bages.
Denegació accés a informació pública.
Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic OPO agent Policia Local aspirant.
Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic OPO agent Policia Local aspirant.
Concessió del servei d'ajuda a domicili.

1489/2020

Declarar extinguit el contracte de prevenció de
riscos laborals.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

2047/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

2012/2020

Concessió d'ajuda social per material escolar.

1889/2020

Aprovació desistiment sol·licitud comunicació
constitució secció sindical.
Comunicació per reforma bany Carretera de Vic,
61.
Aprovació de la factura núm. 329, corresponent
als treballs de compliment substitutori necessaris
per a que les parcel·les assoleixin les condicions
de l’ordenança.
Aprovació pagament paga extra Nadal 2020.

1770/2020
764/2020

1645/2018

1925/2020
1299/2020

Aprovació de la segona i última factura,
corresponent al 50 % dels honoraris de la
redacció del projecte d’obres ordinàries de
reurbanització del carrer Padró, fase 2.
Aprovació modificació llicència i retorn part
proporcional.
Comunicació per instal.lació envà pluvial a la
Carretera de Vic, 92.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni subvencional amb
l’APAES.
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20201768

11/12/2020
9:19

920/2019

20201789

11/12/2020
9:22

921/2019

20201790
20201791
20201792
20201793
20201794
20201795
20201796

11/12/2020
9:39
11/12/2020
9:58
11/12/2020
9:59
11/12/2020
11:52
11/12/2020
11:54
11/12/2020
11:54
11/12/2020
13:01

2059/2020

20201797
20201798

11/12/2020
13:41
11/12/2020
13:41

975/2020

20201799

11/12/2020
13:41

1659/2020

20201800
20201801
20201802
20201803

11/12/2020
14:44
11/12/2020
23:26
14/12/2020
11:30
14/12/2020
11:54

1991/2020

20201804

14/12/2020
11:59

1371/2020

20201805

14/12/2020
13:50

1373/2019

2075/2020
65/2019
2015/2020
2055/2020
2085/2019
1624/2020

1658/2020

2040/2020
2071/2020
778/2020

Aprovació de la primera factura en relació a la
direcció d’obra i coordinació en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de les obres del
projecte d’urbanització de la UA15a “Cementiri”
de Sant Fruitós de Bages.
Aprovació de la 7a certificació d’obra i la
corresponent factura en relació a l’execució 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.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 1412-2020.
Requeriment d'esmenes a convocatòria de Ple
extraordinari sol·licitat per GFP.
Accés autoritzat a expedients per part de regidor
municipal
Incoació ordre execució estat balcó habitatge
Carretera de Vic, 7.
Denúncies de trànsit (2947) - expedient
20043191.
Tancament procediment i arxiu expedient OEX
Bon Temps, 18.
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per ampliació potència Camí del Grau 6
Local.
Llicència per construcció habitatge unifamiliar
aïllat C/ Mallorca, 16.
Llicència per obertura de rasa via pública per
estesa de noves línies subterrània mitja tensió
Avinguda Girona.
Llicència per obertura de rasa via pública per
estesa de noves línies subterrània baixa tensió
Avinguda Girona, 77.
Aprovació complementària sobre paga
extraordinària de Nadal 2020.
Concessió del servei de Teleassistència.
Aprovació convocatòria de la Junta de Portaveus
de 17-12-2020.
Execució subsidiària propietat per adequació
parcel.la degut al deficient estat de conservació
Passatge del Puig, 3 (Brucardes).
Adequació documentació presentada per
realització obres incloses a l'ordre d'execució per
realització de tanca a la parcel.la Carrer Manresa,
4.
Establint com a instructor del grup 1 el secretari
municipal.
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20201788

14/12/2020
14:31

535/2020

20201807

14/12/2020
15:07

1001/2020

20201808

14/12/2020
15:07

1007/2020

20201809
20201810

14/12/2020
18:49
14/12/2020
18:56

1813/2020

20201811
20201812
20201813
20201814

14/12/2020
18:58
14/12/2020
19:00
14/12/2020
19:07
14/12/2020
19:41

436/2020

20201815
20201816

15/12/2020
12:05
15/12/2020
22:49

1827/2020

20201817
20201818

15/12/2020
22:52
16/12/2020
7:58

1764/2020

20201819

16/12/2020
8:00

759/2020

20201820
20201821

16/12/2020
8:04
16/12/2020
10:11

2082/2020

1476/2020

1625/2020
165/2020
563/2017

311/2020

1833/2019

1389/2020

Justificació subv. nominativa (pròrroga conveni)
d'AMICAL de Mauthausen i altres camps i de
totes les víctimes del nazisme d'Espanya, exercici
2020.
Justificació de subv. nominativa (pròrroga
conveni) de FC Veterans Fruitosenc, exercici
2020.
Justificació subv. nominativa (pròrroga conveni)
de l'Assoc. Geganters i Grallers de SFB, exercici
2020.
Llicència per escomesa contra incendis C/ Pica
d'Estats, 44.
Tràmit d'informació pública del Projecte Actuació
Específica corresponent a activitats entorn a la
mel polígon 14 parcel.la 125 finca cal Millet.
Relleu per jubilació parcial.
Aprovació bonificació ICIO casc antic comunicació
per reparació de coberta C/ Sant Isidre, 4 .
Llicència per obres d'ampliació nau industrial c/
Sakura, 1 Pol. Pla de Sta. Anna.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte de serveis consistent en la redacció del
Projecte executiu per la transformació de l’antic
Ajuntament en casal d’entitats i Jutjat de Pau.
Padró de paradistes del 4t trimestre.
Acta de recepció de la infraestructura de pas
necessària per la connexió de les noves
escomeses de fibra òptica dels locals de les
AAVV de la Rosaleda i Pineda de Bages.
Sol·licitud ampliació pintura gual 1309 i 1310 i
contragual.
Previsió en relació a l’inici de l’execució de les
obres contingudes en el projecte bàsic i
d’execució per la transformació de l’antic
ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau a
Sant Fruitós de Bages.
Estimació i desestimació de les sol·licituds de la
línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Denuncies de trànsit relació 20044118.
Comunicació prèvia ambiental d'una activitat de
disseny i muntatge de màquines de marcatge
làser i per la impressió i aplicació d'etiquetes MACSA.
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20201806

17/12/2020
8:26

1446/2019

20201823
20201824

17/12/2020
9:11
17/12/2020
9:16

1896/2020

20201825

17/12/2020
9:16

1986/2019

20201826
20201827
20201828
20201829

17/12/2020
11:27
17/12/2020
11:28
17/12/2020
11:30
17/12/2020
11:33

2078/2020

20201830

17/12/2020
11:34

361/2020

20201831
20201832

17/12/2020
18:12
17/12/2020
18:17

2096/2020

20201833
20201834

17/12/2020
18:44
17/12/2020
18:49

1230/2020

20201835
20201836
20201837
20201838
20201839

17/12/2020
19:38
17/12/2020
19:39
17/12/2020
19:40
18/12/2020
10:13
18/12/2020
11:49

1940/2020

Imposició multa coercitiva per no execució obres
en el termini establert Avinguda Bertrand i Serra
56.
Aprovació devolució ingressos indeguts DENSO
BARCELONA, S.A.U.
Desestimació de la sol·licitud de devolució de la
garantia definitiva del contracte per l’adjudicació
del contracte mixt per la redacció i per l’execució
de les obres del Pont del carrer Lleida
Indemnitzacions per assistències als membres de
la Corporació i assignació mensual als grups
municipals (PSC).
Ús del Cobert de la màquina de batre per
realització d'activitat benèfica per La Marató.
Ocupació d ela via pública sense concessió de
llicència de gual.
Ordenació execució obres i requeriment
documentació OEX Avinguda Brucardes, 35.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 2093/2020 de relació de factures
número O/2020/219.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura
22 de setembre al 25 de novembre de 2020, així
com el reconeixement de les obligacions
resultants.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 2112-2020.
Aprovació llistat aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves borsa administratius/ves.
Execució subsidiària propietat OEX adequació
estat habitatge situat al Carrer Major, 17.
Execució obres detallades relatives a l'ordre
d'execució sobre l'estat deficient de la
conservació del terreny Avinguda Brucardes,
núm. 35.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

2073/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

915/2020

Aprovació compactació de lactància i permisos
varis a funcionària.
Devolució 50% drets d'examen per trobar-se
inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte per l’execució de les obres contingudes
en el “Projecte per la protecció contra la caiguda

1375/2016

2076/2020
2439/2019
2093/2020

1815/2020

227/2020

1815/2020
872/2017

Pàgina 11 de 37
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: 5KTN5W4CKP9XYDGN35YANJ9Y5 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 37

20201822

18/12/2020
11:53
18/12/2020
12:23
18/12/2020
12:24
18/12/2020
12:24
18/12/2020
12:26
18/12/2020
12:26

1201/2020

20201846
20201847
20201848

18/12/2020
14:30
18/12/2020
14:33
18/12/2020
14:34

1373/2020

20201849

18/12/2020
14:35

759/2020

20201850

18/12/2020
15:03

1866/2018

20201851

18/12/2020
17:14

1211/2016

20201852
20201853
20201854
20201855
20201856

18/12/2020
17:20
21/12/2020
11:07
21/12/2020
12:24
21/12/2020
12:26
21/12/2020
16:13

2475/2019

20201857
20201858

21/12/2020
16:14
21/12/2020
16:16

65/2019

1493/2020
1964/2020
1987/2020
850/2020
1991/2020

2075/2020
907/2020

1500/2020
1901/2020
2098/2020
1797/2020

1528/2020

Comunicació per treballs adequació piscina C/ del
Solei, 1.
Aprovació nòmina complementària mes de
novembre i complementària paga extraordinària
de nadal 2020.
Aprovació finalització relació funcionarial per
finalització causa nomenament.
Inadmetre a tràmit el Ple extraordinari sol·licitat
per GFP.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni de col·laboració a
l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu.
Estimació i desestimació de les sol·licituds de la
línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Llicència urbanística per enderroc d'un nau
existent, i la construcció d'una de nova a la Granja
Serrat.
Devolució de garantia del lot 1 corresponent a la
prestació del “Servei de socorrisme i monitoratge
dels cursets de natació”.
Comunicació prèvia ambiental - Bon Preu.
Comunicació de transmissió de llicència
d'activitats.
Modificació de col·legis electorals amb motiu de la
pandèmia COVID-19.
Denuncies de trànsit relació 20045153.
Aprovació llistat aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració
proves borsa educadors/es Llar d'Infants
Municipal.
Denegació d'accés permanent al llibre de decrets
per part de regidors/es.
Aprovació llistat aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració
proves borsa de treballadors/es socials.
Pàgina 12 de 37

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: 5KTN5W4CKP9XYDGN35YANJ9Y5 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 37

20201840
20201841
20201842
20201843
20201844
20201845

de roques del camí de Sant Benet a Sant Fruitós
de Bages”.
Justificació subv. nominativa d'Associació Som
Riu d'Or, exercici 2020.
Comunicació per reparació teules C/ Sant Benet,
51.
Comunicació per reforma bany C/ Sant Valentí, 24
3r 1a.
Primera ocupació habitatge C/ Joan Maragall, 27.

21/12/2020
16:16
21/12/2020
16:33
21/12/2020
16:34

2113/2020

Denúncies de trànsit (2947) - relació 20045659.

1968/2020

20201862
20201863
20201864
20201865
20201866
20201867

22/12/2020
16:40
22/12/2020
16:41
22/12/2020
16:42
23/12/2020
6:47
23/12/2020
8:13
23/12/2020
8:14

2116/2020

20201868
20201869

23/12/2020
10:42
23/12/2020
10:44

786/2020

20201870

23/12/2020
10:44

361/2020

20201871

23/12/2020
10:45

361/2020

20201872

23/12/2020
10:49

1475/2018

20201873

23/12/2020
10:55

953/2020

20201874
20201875

23/12/2020
13:31
23/12/2020
13:41

1552/2020

Comunicació per instal.lació plaques
fotovoltàiques per autoconsum C/ Joan Miró, 6.
Sobre l’aprovació de la primera factura en relació
a la redacció del projecte d’urbanització, direcció
d’obra i coordinació en matèria de seguretat i
salut d’un tram de l’Avinguda Girona.
Sol·licitud de document en PowerPoint per part
del grup municipal de GfP.
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 28-12-2020.
Sol.licitud d'adreces de correu electrònic dels
instructors per part del grup municipal GfP.
Convocatòria del Ple extraordinari de 24-12-20
(resolució al·legacions ordenances).
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 47.
Comunicació prèvia d'obertura d'una activitat
venda al major de materials i maquinaria usada Descat Outlet.
Decret de justificació subv. nominativa de Grup
Excursionista Posa't en Marxa, exercici 2020.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor de la tècnica del punt
d’informació juvenil de l’1 de gener al 18 de
desembre de 2020, així com el reconeixement de
les obligacions resultants.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor del tècnic de Brigada
de l’1 de maig al 29 d’octubre de 2020, així com el
reconeixement de les obligacions resultants.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor de la secretària de la
llar d’infants del 26 de setembre al 21 de
desembre de 2020, així com el reconeixement de
les obligacions resultants.
Aprovació de la tercera factura i última
corresponent al 25 % dels honoraris de la
redacció de l’avantprojecte i del projecte bàsic per
la construcció d’una comissaria de la Policia Local
i Urbanització dels Espais Exteriors.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni subvencional a Distribució i
Events Sant Iscle “FESTIVAL ELLES 2020.
Comunicació transmissió de titularitat - Granja
Matifoll.
Adhesió a l’agrupació territorial del projecte TTT
Bages 2020-2021.

138/2020

2110/2020
2117/2020
2063/2020
501/2017
1286/2020

361/2020

1911/2020
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20201859
20201860
20201861

23/12/2020
13:42

1943/2020

20201877
20201878

23/12/2020
13:43
23/12/2020
13:44

1994/2020

20201879
20201880

23/12/2020
13:45
24/12/2020
8:05

1967/2020

20201881
20201882
20201883

24/12/2020
8:05
24/12/2020
8:06
24/12/2020
9:38

1963/2020

20201884
20201885

24/12/2020
9:47
27/12/2020
16:46

1962/2020

20201886
20201887
20201888
20201889

27/12/2020
16:49
28/12/2020
10:18
28/12/2020
10:38
28/12/2020
12:00

570/2020

20201890

29/12/2020
8:34

595/2020

20201891

29/12/2020
8:35

553/2020

20201892

29/12/2020
8:38

1431/2020

20201893

29/12/2020
11:09

2127/2020

759/2020

65/2019

1577/2020
2119/2020

1458/2020

2024/2020
831/2020
2032/2020

Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de novembre
(NOMINA DESEMBRE).
Aprovació calendari guàrdies personal de brigada
any 2021.
Sobre estimació, desestimació i declaració de
desistiment, de les sol·licituds de la línia 3
(NOVENA ESTIMACIÓ).
Consolidació grau.
Sol·licitud d’accés al registre d’entrada
d’instàncies de forma diària per part del grup
municipal de Gent fent Poble.
Contractació temporal auxiliar de la Llar.
Al·legacions en relació a les sol·licituds dels
Serveis Territorials a la Catalunya central.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 2119/2020 de relació de factures
número O/2020/229.
Aprovació pròrroga contractació de treballadora
familiar.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
gener de 2021.
Llicència per a la implantació d'un túnel del vent
modular a l'Aerodrom.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Comunicació prèvia ambiental d'activitat de
fabricació i muntatge de material elèctric - Rinafils
Pagament de nòmines (1510) - Aprov. despesa
de la nòmina corresponent al mes de desembre
de 2020.
Aprovació llista definitiva aspirants admesos/es,
exclosos/es OPO TÈCNIC AUXILIAR
JOVENTUT.
Convocatòria de la vuitena sessió de la Comissió
per a la recuperació social i econòmica del
COVID-19.
Declaració prescrit i tancament expedient obres
sense disposar de títol habilitant Carrer Roselló,
número 2.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
extraordinària i urgent de 29-12-2020 a la 13:00.

6

Diligència per fer constar error material en el mes a què es fan referència els pagaments. Es parla d’octubre quan
hauria de ser noviembre.
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202018766

29/12/2020
15:49
30/12/2020
7:48

2134/2020

20201896

30/12/2020
7:49

2073/2019

20201897

30/12/2020
7:52

145/2019

20201898

30/12/2020
7:55

2116/2019

20201899

30/12/2020
7:55

920/2019

20201900
20201901

30/12/2020
8:35
30/12/2020
8:38

327/2020

20201902
20201903
202019047
20201905
20201906
20201907

30/12/2020
10:03
30/12/2020
10:04
30/12/2020
11:13
30/12/2020
11:23
30/12/2020
11:28
30/12/2020
11:47

284/2015

Concessió de Targeta d'Armes de Categoria 4a.
(2971) - Permís de tinença d'armes (categoria
4.A).
Canon pavelló.

142/2015

Revisió cànon Bar Nexe.

2032/2020

20201908

30/12/2020
12:51

1693/2020

20201909

30/12/2020
12:52

361/2020

Aprov. despesa de la nòmina corresponent al mes
de desembre de 2020.
Instal.lació plaques fotovoltàiques per
autoconsum Crta Berga 151 PI Carretera Berga.
Padró usuaris del servei de teleassitència mes de
desembre.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagament,
corresponent a l’expedient nº 2091/2020 de la
relació de factures número
O/2020/218 del tercer KLAM RESTAURACIÓ SL
Contractació en pràctiques d’una persona jove
beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, per a la convocatòria 2020.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura

7

764/2020

169/2020

1562/2020
122/2020
2091/2020

Convocatòria de la Junta de Govern Local de 4-12021.
Aprovació de les factures 334 i 335 corresponents
al 35 % i al 15% i última del contracte menor de
serveis per a la elaboració del cens de parcel·les
en estat de conservació, seguretat i salubritat.
Aprovació de les 1a certificacions d’obra i les
corresponents factures en relació a l’execució de
les obres de l'expedient 2073/2019.
Resolució de les al·legacions del contracte de
creació artística multidisciplinar denominada "Els
drets humans d'Abel Azcona"
Aprovació de la primera certificació i la
corresponent factura de les obres de reforma
interior d’adequació de local en planta baixa situat
al carrer Eugeni d’ors, 25 baixos com a
comissaria per la policia local.
Aprovació de les certificacions d’obra núm. 1 i 2,
així com les corresponents factures en relació a
l’execució de les obres contingudes en el projecte
d’urbanització de la UA15a el cementeri àmbit
lateral C-16c.
Permís de tinença d'armes (categoria 4.A).

Diligència per fer constar que el decret està anul·lat.
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20201894
20201895

30/12/2020
12:52

361/2020

20201911

30/12/2020
12:52

361/2020

20201912

30/12/2020
12:53

361/2020

20201913

30/12/2020
12:55

2135/2020

20201914
20201915
20201916
20201917

30/12/2020
14:49
30/12/2020
14:50
30/12/2020
14:50
30/12/2020
18:13

2136/2020
2139/2020
2138/2020
2134/2020

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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20201910

del 26 de novembre al 28 de desembre de 2020,
així com el reconeixement de les obligacions
resultants.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor de la tècnica de
Serveis Socials, per despeses realitzades del 25
de març al 21 de desembre de 2020, així com el
reconeixement de les obligacions resultants.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor de la Tresoreria
Municipal del 25 de setembre al 28 de desembre
de 2020, així com el reconeixement de les
obligacions resultants.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor de l’Alcaldia, del 10
de juny al 28 de desembre de 2020, així com el
reconeixement de les obligacions resultants.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 2135/2020 de relació de factures
número O/2020/237.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Territori de 7-1-2021.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 7-1-21.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència i Serveis Centrals de 7-1-21.
Decret esmenant error material en la convocatòria
de la Junta de Govern Local de 4-1-2021.

3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
ordinària de 7 de desembre de 2020; extraordinària de 7 de desembre de 2020;
ordinària de 14 de desembre de 2020; ordinària de 21 de desembre de 2020;
ordinària de 28 de desembre de 2020; extraordinària i urgent de 29 de desembre
de 2020. (2029/2020; 2037/2020; 2059/2020; 2096/2020 i 2110/2020 i 2127/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
4.

Informació de les regidories

-

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SOBREVINGUT 1. Modificació de la ordenança fiscal número 5 reguladora del
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (exp. 102/2021).

Vista la actual situació econòmica es veu necessari aprovar d’urgència aquestes àrees
per tal de que sigui un incentiu mes a l’hora de potenciar l’activitat econòmica del
municipi.
És per això que es veu necessari modificar la ordenança fiscal número 5 reguladora del
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per tal d’especificar aquestes àrees
d’interès comercial.
Segon .- El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
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Primer.- Atès que la ordenança fiscal número 5 reguladora del Impost de construccions,
instal·lacions i obres estableix en el seu article 6.1.d) una bonificació del 50% de les
obres que es facin en locals d’àrees d’interès comercial i que aquestes estaran definides
per la normativa de referència una vegada estigui aprovada.

l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Tercer.- 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.
Atès que vista la urgència d’aquesta proposta argumentada al punt primer, la present
proposta ha estat efectuada per decret d’alcaldia, avocant la competència de la Junta
de Govern Local,
Es proposa que s’elevi al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu electrònica
l’anterior acord provisional, així com el text complet de les Ordenances fiscals
modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Entendre definitivament adoptats els acords provisionals en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició al públic, i publicar en el Butlletí Oficial de la
Província els acords definitius i el text íntegre de la Ordenança modificada, les quals
tindran vigència a partir de la seva aprovació definitiva i tindran vigència mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Quart.- Declarar que:
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Primer. - Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 5
reguladora del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’acord amb el text que
s’adjunta.

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
Cinquè.- Declarar que un cop l’aprovació provisional esdevingui definitiva:
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. 5
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet
imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi
obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o
no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració
responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o
l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.
Article 2n.- Actes subjectes
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les
instal·lacions i les obres següents:
a) Les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i
instal·lacions ja existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les
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Article 1r.- Fet imposable

edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs
eòlics, molins de vent i instal·lacions fotovoltaiques.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les
finques a la via pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les
empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura
de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les
escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres
que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat
destruït o malmès per les obres esmentades.
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc.,
així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que
aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte
d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat.

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o
permanents.
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
o)

La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la normativa vigent a
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h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres
de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol
tipus.

Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra
de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte
passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els
qui sol·licitin les corresponents llicències o els que presentin les corresponents
declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin les construccions,
instal·lacions o obres.

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de
presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de
l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.
Article 4t.- 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.
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Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

Article 5è.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les
Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i
de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes
Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota
de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:
a) Bonificació del 60 % quan es tracti d’obres de foment del treball i l’ocupació. L’informe
Tècnic per delimitar el que s’entén per aquestes obres s’elaborarà per part dels serveis
Tècnics.
b) Bonificació del 50 % quan es tracti d’obres declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, cultural i històriques.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple.

d) Bonificació del 50 % de les obres que es facin en locals d’àrees d’interès comercial
quan així estigui definida en la normativa de referència una vegada sigui aprovada
detallades al plànol com a zona comercial preferent annex a la present ordenança.
Aquesta bonificació es justifica per al foment de l’ocupació a l’empara de l’article 103.2.a)
del Real Decret Legislatiu 2/2004.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables per la mateixa part
de l’obra, però si per parts d’obra diferents. Quan les construccions, instal·lacions o
obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no hagués
manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la
bonificació d’import superior.
2. Es concedirà una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats.
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c) Bonificació del 90% quan es tracti d’obres corresponents a nou establiment o
adequació de local destinat a la realització d’activitat comercial emplaçada al carrer
Padró (fins l’alçada del carrer Joan XXIII) i Torroella de Baix.

Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà sobre
la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.
3. Gaudiran d’una bonificació del 35% de la quota de l’impost: Les obres de rehabilitació
d´habitatges i/o edificis del Nucli Antic que està delimitat en el planejament del municipi,
quedant excloses les que es poden acollir a la següent bonificació.
4. Gaudiran d’una bonificació del 75% en la quota de l’Impost: Les obres de millora o
rehabilitació integral de façanes, mitgeres i envans al descobert en qualsevol indret del
terme municipal.
5. Gaudiran d’una bonificació del 80% de la quota de l’impost: Les obres dels habitatges
i/o edificis que millorin l’eficiència energètica d’aquests.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, es justificarà la millora energètica que suposa la
implantació dels sistemes i s’aportarà certificat acreditatiu de la instal·lació realitzada a
mode de comunicació de final d’obra. En cas contrari, d’ofici es liquidarà la part d’impost
bonificat.

6. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’Impost: Les obres relacionades
amb reparacions d’elements fets malbé a causa d’episodis meteorològics de temps
violent.
Aquesta situació de temps violent ha d’estar acreditada per part del servei Meteorològic
de Catalunya i s’ha d’aportar una justificació de la causa efecte entre els danys causats
i l’episodi meteorològic.
7. Les bonificacions detallades s´aprovaran per l’òrgan competent, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, i previ informe tècnic. La bonificació ha de ser detallada i subjecte a la
llicència d’obres.
Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors
s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9è
d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el
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Quan la llicència no la sol·liciti el titular cadastral o el titular de l’activitat a la qual es
vinculi la instal·lació, caldrà demostrar que el titular de la llicència ha aplicat la bonificació
als titulars anteriorment esmentats en la facturació o en els costos que repercuteixi.

benefici fiscal.

Article 7è. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris
per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que
figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la
construcció o instal·lació realitzades.
3. No formen part de la base imposable:
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o
obra.
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.

4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen.
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra,
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la
declaració responsable o comunicació prèvia corresponents.
Article 8è.- Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3,54%.

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte
que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de
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- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la
base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la
realització de la construcció, instal·lació o obra.

la declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació
o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte
passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i
ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o
una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la
sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte
d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar
visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentarse quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació
prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte.
Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions,
obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, si el
pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació
dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà
de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la
declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa
per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament
provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de
la concessió de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la
comunicació prèvia.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada
la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una
autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls
establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la
qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos
realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden
aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i l’import
diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos
casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors.
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Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les
autoliquidacions precedents.
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada
la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o
obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es
determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per
pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un
pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un
requisit preceptiu.
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com
els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la
que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la
de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que
s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació
prèvia.

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària.
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general
tributària.
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents.
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost,
per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per la qual es
va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis
tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de
la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la
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8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau,
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.

valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1 b) del Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals.
Article 10è.- Actuacions inspectores i règim sancionador
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen.
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Article 11è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment 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.

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 l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional primera. 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
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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 que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.

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.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sant Fruitós de
Bages, el 14 de gener de 2020 començarà a regir quan la seva aprovació esdevingui
definitiva i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents.

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA

1. OBRES EN FAÇANES
1,1 Repicat de revestiment existent i arrebossat amb morter o monocapa,
inclou la part proporcional de muntatge i desmuntatge de
bastida o plataforma elevadora
33,00 €/m²
1,2 Arrebossat per a revestiment exterior amb morter de ciment o
monocapa, inclou la part proporcional de muntatge i desmuntatge de
17,00 €/ m²
bastides i plataforma elevadora
1.3 Pintat de façana sobre arrebossat previ , incloent el muntatge i
desmuntatge de bastides o plataforma elevadora
16,00 €/m²
1.4 Substitució fusteria exterior a finestres i balconeres amb alumini o fusta
de mitjana qualitat (inclou bastiments)
150,00 €/m²
1.5 Reparació/substitució de sortints i vols, inclou canalons, baixants,
cornises, sotabalcons)
40,00 €/m²
1.6 Aplacats
38,00 €/m²
1.7 Protecció de mitgeres amb plaques llises o similars. Altres tractaments
18,00 €/m²
1.8 Col·locació de rètols o tendals: - Rètols - Tendals (al valor resultant s’hi
afegirà el pressupost del rètol o tendal)
31,50 €/m²
-Rètols
21,00 €/ml
- Tendals
(al valor resultant s’hi afegirà el pressupost del rètol o tendal)
2. OBRES EN COBERTES
2.1 Repàs de la coberta, consistent en la substitució puntual d’alguna teula
23,00 €/m²
i neteja de les canaleres
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Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta ordenança, la base imposable
de l’autoliquidació prèvia o liquidació provisional a compte que s’hi regula es determinarà
per a les obres menors d’acord al Pla general d’ordenació a partir dels següents mòduls:

3.10 Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos,
600,00 €/m²
pica-rentaplats i alicatat de parets.
3.11 Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, endolls
o interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local
15,00 €/m²
3.12 Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates,
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície
útil d’habitatge o local.
19,00 €/m²
3.13 Substitució o col·locació calefacció per aigua calenta, incloent xarxa
d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de superfície útil
25,00 €/m²
d’habitatge o local
3.14 Formació d’estintolament en rehabilitació o reforma, per la formació
d’obertura en façana o paret de càrrega
700,00 €/ml
3.15 Subministrament i col·locació de perfil de làmines de ferro per reforç
d’estructura d’habitatges o locals
1,10 €/Kg
4. LOCALS
4.1 Redistribució, modernització i condicionament de locals
Industrial
Aparcament
Oficines
Comerç
Hostalatge
Recreatiu
Altres
5. URBANITZACIÓ
5.1 Obertura i tancament de rasa en vorera per pas d’instal·lacions

146,00 €/m²
88,00 €/m²
365,00 €/m²
438,00 €/m²
402,00 €/m²
475,00 €/m²
329,00 €/m²
60,00 €/ml
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2.2 Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera
d’emmatxat ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de teula
157,00 €/m²
2.3 Substitució o reparació de canalera i baixants existents de cobertes o
terrasses
35,00 €/ml
2.4 Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, inclou
aïllament, formació de pendents i material d’acabat
79,00 €/m²
2.5 Enrajolats de terrasses o voladius
20,00 €/ m²
3. OBRES INTERIORS
3.1 Substitució de paviment al terra del pis o local, inclou arrencada.
65,00 €/m²
3.2 Enrajolat de paviment al terra del pis o local
25,00 €/m²
3.3 Col·locació parquet
18,00 €/m²
3.4 Rehabilitació d’habitatge, consistent en modificació d’envans,
220,00 €/m²
paviments, cuina i banys, sense modificar l’habitabilitat.
3.5 Pintat d’espais comunitaris
16,00 €/m²
3.6 Enguixats
20,50 €/m²
3.7 Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, inclou repicat i
45,00 €/m²
adreçat.
3.8 Substitució de fusteria interior amb fusta o vidre de qualitat mitjana
240,00 €/m²
3.9 Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les peces de
sanitari incloses. Inclou enrajolat de parets
500,00 €/m²

5.2 Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a la xarxa general de
clavegueres, inclou l’obertura i tapat de la rasa.
120,00 €/ml
5.3 Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual
142,00 €/ml
5.4 Connexió de diferents instal·lacions a la via pública (aigua, telèfon,
gas, ...) mitjançant cata < 2 m2.
150,00 €/ut
5.5 Formació de vorera sobre solera existent, inclou el repicat de la vorera
57,00 €/m²
5.6 Formació de vorera, inclou la formació de la solera de formigó
85,00 €/m²
5.7 Neteja de solar (superficial). Inclou neteja i transport de runes
5,00 €/m²
5.8 Tala d’arbre de diàmetre superior a 20 cm, inclou el transport a
l’abocador
42,00 €/ut
5.9 Tancament de solar mitjançant paret de totxana remolinada o
esquerdejada de 1,80 m. Inclou muntants necessaris
90,00 €/ml
5.10 Moviments de terres < 1m
5,00 €/m²

Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable
de l’autoliquidació prèvia o liquidació provisional a compte que s’hi regula es determinarà
per a les obres no considerades menors a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial de
l’exercici corresponent, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es
detallen.

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes,
expressada en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada
mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:
Mr = Mb × Ct × Cu
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 513,00 EUR/m².
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Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base
imposable susdita.

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. Els
coeficients correctors que es faran servir són el següents:
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)
1.1. En edificacions de nova planta i addicions
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
- Edifici aïllat (4 façanes).
- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis.
- Edifici en testera (3 façanes).
- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis.
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes).

Ct
1,20
1,10
1,00

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
Ct
- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes.
0,90
- Reformes que afectin elements estructurals.
0,70
- Reformes que no afectin elements estructurals.
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments (Aplicat a 0,50
la superfície de façana).
- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions.
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a la
0,30
superfície de façana).
NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

Ct

- Moviments de terres i infraestructura.

1,10

- Superficials complementaris.

1,00

- Piscines i obres sota-rasant.

1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)
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1.2. En obres de reforma i rehabilitació

Con ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial
a la qual s’ha d’aplicar.
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: Pr = V ×
Mb × Ct × Cu
Definicions:
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.
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USOS
Cu
- Ascensor
10,00
- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres. Auditoris.
3,00
- Clíniques i Hospitals. Tanatoris i crematoris.
2,80
- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres d’investigació i
laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, aeroports i terminals 2,60
de transports.
Facultats i Escoles Universitàries.
- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i congressos.
2,40
- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs socials amb
2,20
serveis. Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels de 3 estrelles.
- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments. Escoles i instituts
grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris industrials. Locals bancaris. Oficines. 2,00
Pavellons i complexos esportius i d’oci. Restaurants. Habitatges i cafeteries.
- Construccions per turisme rural. Dispensaris. CAP. Hostals i Pensions. Hotels
1,80
d’1 estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines cobertes.
- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i escorxadors.
1,60
Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales d’usos múltiples.
- Habitatge col·lectiu. Vestidors.
1,40
- Edificis d’aparcaments . Locals i magatzems comercials sense ús. Pistes
1,20
poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial.
– Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i fàbriques.
1,00
Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. Quadres estables.
- Magatzems i naus industrials.
0,70
- Coberts.
0,60
- Piscines (sense cobrir).
1,00
- Parcs i jardins.
0,40
- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. Graderies.
0,30
Obres d’urbanització.
- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i murs.
0,20
- Paviments amb drenatge.
0,10
- Condicionament del terreny
0,05

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 513,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ

Ct

- Edificacions en zones de casc antic.

0,30

- Edificacions entre mitgeres.

0,20

- Edificacions aïllades.

0,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)
Cu

- Altures de menys de 10 metres.

0,10

- Altures de més de 10 metres.

0,15

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 6 D’AQUESTA ORDENANÇA
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USOS

VOTACIÓ SOBRE LA URGÈNCIA PER INCLOURE L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL
DIA:

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:
A favor: 7 (3 ERC, 2 JxSF, 2 PSC)
En contra: 4 GFP
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
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Sentit de l’acord:

___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:
A favor: 7 (3 ERC, 2 JxSF, 2 PSC)
En contra: 4 GFP
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No hi ha assumptes a tractar.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No hi ha assumptes a tractar.
PRECS I PREGUNTES
5.
PREGUNTA AL PLE ORDINARI DE 14 de gener de 2021 – SANT FRUITÓS
DE BAGES (exp. 88/2021)
Que efectua el grup Municipal Gent fent Poble.
EXPEDIENT COACHING POLICIA LOCAL
La contractació del servei de la Coach Esther Sardans pel cos de la Policia Local del
nostre poble es va fer per un import de 3.307,20 €, d’acord amb l’import que consta a
l’Informe-Proposta de contracte menor i a l’Autorització i disposició de despesa.

Preguntem:
1- Aquesta diferència d’import entre la contractació i la factura, per quin motiu es dóna?
2- La totalitat dels conceptes descrits i desglossats al contracte aprovat s’han realitzat ?
3- En cas de no haver-se realitzat tots els serveis, quins no s’han fet i per quin motiu ?
Grup Municipal Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 11 de gener de 2021
SOBRE L’ACORD
Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
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El dia 1 d’octubre es presenta una factura de la Coach Esther Sardans per import total
de 2.311.10 €, la qual fou aprovada i pagada per l’Ajuntament, mitjançant el Decret de
factures 2020-1382, expedient 1627-2020 amb el número de relació O/2020/180.

6.

PREC DE LA REGIDORA ESTRELLA MORALES NAVARRO (exp. 121/2021)

PREC QUE PRESENTA LA REGIDORA ESTRELLA MORALES AL SENYOR JOAN
CARLES BATANÉS SUBIRANA EN RELACIÓ A L’INSULT QUE LI VA DIRIGIR EN
LES PASSADES COMISSIONS INFORMATIVES
El passat dijous dia 7 de gener al finalitzar la darrera Comissió informativa que es va
celebrar a la sala de plens municipal, va tenir lloc una situació totalment indesitjable i
rebutjable: el regidor a la oposició i ex alcalde de Sant Fruitós de Bages, el senyor Joan
Carles Batanés Subirana, es va acostar a mi, regidora de govern, i em va dirigir unes
paraules tot assenyalant-la amb el dit en un to coaccionador i amenaçador i va finalitzar
les seves paraules dirigint-me un insult. Concretament, em va dir “ets una pòtula”.
Com a regidora i persona reprovo aquesta actitud i situació i espero que també ho facin
tant els meus companys i companyes de govern, els regidors del grup municipal de Gent
Fent Poble així com el mateix Joan Carles Batanés. Considero que aquest fet és
totalment inadmissible i intolerable pel que condemno i rebutjo fermament aquesta
actitud despectiva i falta de respecte que mostra el regidor vers a mi.
Pel fet exposat anteriorment demano:
1. Que el senyor Joan Carles Batanés demani disculpes i retiri l’insult.
2. Que el senyor Joan Carles Batanés prengui consciència de l’àmbit formal i
institucional en el que es troba.
3. Que no es tornin a produir aquestes situacions de falta de respecte vers cap
membre del Ple ni d’aquest Ajuntament.

Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la
sessió del Ple essent les 21:30 hores del dia 14 de gener de 2021.”
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SOBRE L’ACORD

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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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.

