CERTIFICAT
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
Ple municipal celebrat el dia 12 de desembre de 2016, que es publica conjuntament
amb el registre sonor, és el següent :
ACTA NÚM. 14/2016 (1213.03.014) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL, CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE
BAGES, DE 12 DE DESEMBRE DE 2016

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les 20:00 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. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
procedint-se acte seguit a considerar
els assumptes, conforme a l’ordre del
dia inicialment fixat.
La deliberació del punt 13 s’inicia
el dia 12 i acaba el dia 13 de
desembre. I la votació del punt 13 i
la deliberació i votació de la resta
de punts es fa el dia 13 de
desembre.
El Sr. Vicenç Llorens Concustell
s’incorpora a la sessió al punt 2 de
l’ordre del dia.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 09/08/2017
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTES
1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple : 3 de
novembre
(extraordinària
i
urgent) i 10 de novembre
(ordinària) de 2016
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern les següents
sessions:
20
d’octubre
(extraordinària i urgent), 24
d’octubre
(extraordinària
i
urgent),
7
de
novembre
(ordinària) i 21 de novembre
(ordinària) de 2016
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenta el grup
municipal ERC-AM per una
república de dones lliure de
violència
6. Moció que presenta el grup
municipal Gent fent Poble a favor
de la reforma horària
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
7. Creació dels consells municipals
d’obligada existència establerts
al Reglament de Participació
Ciutadana
8. Modificació segona de les
mesures
organitzatives
integrants del Cartipàs municipal
del mandat 2015-2019 respecte
a matèries competència del Ple
(mesura tercera: horari d’inici de
les sessions ordinàries de Ple)
9. Cessió de drets de prestacions
econòmiques vinculades

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

1432/2016
1312/2016

6

00:00:46

22/2016

6

00:01:18

1346/2016
1378/2016
1406/2016
1377/2016

19

01:06:49

-

19

01:42:50

1513/2016

19

01:53:19

1596/2016

22

02:24:52

200/2016

25

02:42:11

884/2015

31

02:59:35

1531/2016

52

03:41:15
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

10. Modificació de la delegació de
funcions a la Diputació de
Barcelona en matèria de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació
de tributs i altres ingressos de
dret públic i reserva de facultats
11. Aprovació del reconeixement
extrajudicial
de
crèdit
pel
pagament de factures anteriors a
l’exercici 2016.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
12. Aprovació provisional de la
Modificació puntual PGOM àmbit
discontinu de l’Avinguda Girona i
el sector industrial El Grau
13. Aprovació provisional de la
Modificació puntual PGOM en
l’àmbit del Parc de l’Agulla
14. Aprovació
inicial
de
la
Modificació puntual PGOM en
l’àmbit de la unitat d’actuació 15b
“Cementiri”.
15. Aprovació
inicial
de
la
Modificació puntual del PGOM en
l’àmbit del Portal Nord
16. Aprovació del Programa de
participació ciutadana del Pla
d’ordenació urbanística municipal
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Correcció
d'errades
en
el
Conveni
col·laboració
entre
l’Ajuntament de St. Fruitós de
Bages
i
Ajuntament
de
Navarcles, per a la creació d’una
aula associada de música al
municipi de Sant Fruitós de
Bages.
PRECS I PREGUNTES
18. Pregunta que presenta el grup
municipal
CIU
sobre
la
modificació de circulació a
Pineda de Bages

1537/2016

55

03:46:43

1587/2016

61

03:53:30

107/2016

64

03:56:38

270/2016

74

04:14:02

441/2016

75

04:17:32

642/2015

77

04:26:16

1580/2016

79

04:41:57

1475/2016

95

04:47:15

1620/2016

98

04:49:38
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

19. Pregunta que presenta el grup
municipal CIU sobre el treball
que ha de fer la Comissió per a
la redacció del “Pla de l’espai
verd urbà"
20. Pregunta que presenta el grup
municipal
CIU
sobre
la
informació que ha aparegut a la
premsa comarcal en referència a
una decisió de l’Oficina Antifrau
sobre la decisió del govern de
Sant Fruitós de modificar les
tarifes a favor dels gestors de la
residència
21. Pregunta que fa el grup
municipal de Gent fent Poble a la
portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, Sra. Mercè
Casals Martínez: ( al.legació 1
PDUA )
22. Pregunta que fa el grup
municipal de Gent fent Poble a la
portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, Sra. Mercè
Casals Martínez ( al.legació 2
PDUA )
23. Pregunta que fa el grup
municipal de Gent fent Poble a la
portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, Sra. Mercè
Casals Martínez ( al.legació 3
PDUA )
24. Pregunta que fa el grup
municipal de Gent fent Poble a la
portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, Sra. Mercè
Casals Martínez ( al.legació 4
PDUA )

1621/2016

101

05:09:40

1623/2016

102

05:20:22

1626/2016

106

05:39:28

1627/2016

108

05:52:29

1628/2016

109

05:59:40

1629/2016

110

06:00:50
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

25. Pregunta que fa el grup
municipal de Gent fent Poble a la
portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, Sra. Mercè
Casals Martínez ( al.legació 5
PDUA )
26. Pregunta que fa el grup
municipal de Gent fent Poble al
regidor de Convergència i Unió
Sr. Vicenç Llorens Concustell
(al·legació 1 AAVV Pineda
PDUA)
27. Pregunta que fa el grup
municipal de Gent fent Poble al
regidor de Convergència i Unió
Sr. Vicenç Llorens Concustell
(al·legació 2 AAVV Pineda
PDUA)
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S1
Aprovació de la concertació d’una
operació de préstec per import de
852.995,02 € per la renovació de
les instal·lacions d’enllumenat
exterior municipal
S2
Pròrroga
del
conveni
interadministratiu
entre
l’Ajuntament de Manresa i el de
Sant Fruitós de Bages, relatiu a la
prestació dels serveis públics
d’abastament
d’aigua
i
de
clavegueram per part de la
societat de capital íntegrament
públic del primer d’aquests
ajuntaments, Aigües de Manresa,
S.A., en qualitat de mitjà propi i
servei tècnic del segon

1630/2016

112

06:02:23

1631/2016

113

06:05:10

1633/2016

115

06:08:50

1578/2016

117

06:10:18

1674/2015

122

06:15:01
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 3 de novembre
(extraordinària i urgent) i 10 de novembre (ordinària) de 2016 (exp. 432/2016 i
1312/2016)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

1

2016-1205

3/11/16

945/2015

2016-1206

3/11/16

122/2016

2016-1207

3/11/16

1369/2016

2016-1208

3/11/16

1137/2016

Aprovació de l’acta de recepció de les
obres per emergència en matèria de
sanejament contingudes en el Projecte
d’urbanització de la UA 16a La Serreta i
en el Projecte d’urbanització de l’àmbit de
sòl urbà no urbanitzat de La Serreta
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa
per la prestació del servei d'atenció
domiciliària, mes d'octubre 2016
Incoació d’expedient sancionador amb
efectes de proposta de resolució per
incompliment de l’ordenança de
convivència ciutadana 1
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de
les obres contingudes en la Memòria
valorada per l’arranjament puntual de
calçades de diferents carrers de Pineda.

En aquest decret hi consta erròniament el títol “proposta de decret”.
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària. (exp. 22/2016)

2016-1209

3/11/16

1406/2016

2016-1210

3/11/16

8884/2016

2016-1211

3/11/16

487/2016

2016-1212

3/11/16

1622/2015

2016-1213

4/11/16

1205/2016

2016-1214

4/11/16

1273/2016

2016-1215

4/11/16

1228/2016

2016-1216

4/11/16

1448/2016

2016-1217

4/11/16

1461/2016

2016-1218

6/11/16

1274/2016

2016-1219

6/11/16

1275/2016

2016-1220

7/11/16

1473/2016

2016-1221

7/11/16

1281/2016

2016-1222

7/11/16

1280/2016

2016-1223

7/11/16

1470/2016

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 7 de
novembre de 2016
Modificació 13ª de les mesures
d’organització municipal competència de
l'alcalde (cartipàs 2015-2019)
Aprovació de les al·legacions a presentar
a l'Informe Provisional de Verificació sobre
el control de la despesa declarada a 31 de
desembre de 2015
Atorgament de llicència d’obres per a
construcció de dipòsit de recollida
d’aigües (Aeròdrom de Sant Fruitós
Atorgament de llicència d’obres per
adequar cuines i banys
Atorgament de llicència d’obres per a
enderrocar parets de pedra, pati lateral
Resolució del recurs de reposició de
l'expedient sancionador en matèria de
trànsit
Jubilació parcial d’un conserge d’escola i
formalització del contracte de relleu
Sol·licitud a la Direcció General de Funció
Pública la inclusió de la plaça vacant
d’intervenció, amb caràcter voluntari, en el
proper concurs unitari
Atorgament de llicència d’obres per a
substituir banyera per plat de dutxa i
repàs de façana principal
Atorgament de llicència d’obres per a
reforma de bany, cuina i fals sostre
Sol·licitud d’accés per a consulta i
obtenció de còpies de l’expedient d’obres
d’una finca
Aprovació del padró del curs d’informàtica
ACTIC bàsic 1r. Trimestre, curs
2016/2017. Escola d’adults.
Aprovació del padró del curs d’anglès, 1r
trimestre. Escola d’adults, curs 2016/2017
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
l’expedient nº 1470/2016 de RELACIÓ DE
FACTURES, número de relació
O/2016/157
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1224

7/11/16

1312/2016

Convocatòria de la sessió ordinària del
Ple municipal pel dia 10 de novembre de
2016

2016-1225

7/11/16

1420/2016

Atorgament de llicència d’obres per a
reparació del pàrquing de la botiga

2016-1226

7/11/16

1276/2016

Atorgament de llicència d’obres per a
reparació de façana

2016-1227

7/11/16

720/2016

2016-1228

7/11/16

1188/2016

2016-1229

7/11/16

1271/2016

2016-1230

7/11/16

135/2016

2016-1231

7/11/16

571/2016

2016-1232

7/11/16

1138/2016

2016-1233

8/11/16

1114/2016

2016-12342

9/11/16

1661/2015

Pròrroga de la modificació temporal de la
categoria laboral d’un treballador
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de
les obres de millores d’accessos,
instal·lació de “Workout” i actualització de
pista esportiva a Torroella de Baix i
instal·lació de “workout” a la zona del
Bosquet
Emissió d’informe tècnic relatiu a la
inscripció al registre de la propietat (Torre
Emmurallada)
Delegació de la facultat per a celebrar
matrimoni civil en una regidora
Aprovació de la llista provisional
d’admesos i exclosos, composició del
tribunal i dates de les proves del procés
selectiu mitjançant concurs-oposició per a
la selecció d’un encarregat de
manteniment d’edificis municipals per
jubilació parcial del seu ocupant
Compliment de restauració de la realitat
física alterada i de l’ordre jurídic alterat i
requeriment de documentació
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de
les obres contingudes en la memòria
valorada condicionament d’una pista de
bàsquet (a la zona del CEIP Pla del Puig).
Aprovació del padró d’usuaris pel
cobrament del servei de teleassistència,
novembre 2016

En aquest decret hi concorren els següents errors materials : consta l’expedient
num. 1661/2016, quan és el 1661/2015; i hi manca la signatura del Secretari.
Aquest error s’esmena per decret num. 2016-11253 de 10.11.16
2
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1235

9/11/16

1166/2016

Aprovació del padró d’usuaris pel
cobrament del preu públic dels la Llar
d’infants Les Oliveres, novembre 2016

2016-1236

9/11/16

1467/2016

Incoar expedients sancionadors en
matèria de trànsit segons remeses de la
Diputació de Barcelona

2016-1237

9/11/16

1373/2016

Incoar expedients sancionadors en
matèria de trànsit segons remeses de la
Diputació de Barcelona

2016-1238

9/11/16

1103/2015

2016-1239

9/11/16

1608/2014

016-1240

9/11/16

1157/2016

2016-1241

9/11/16

1329/2016

2016-1242

9/11/16

1330/2016

2016-1243

9/11/16

920/2016

2016-1244

9/11/16

1277/2016

2016-1245

9/11/16

1483/2016

2016-1246

9/11/16

1472/2016

2016-1247

9/11/16

1278/2016

2016-1248

9/11/16

1341/2016

Aprovació de les indemnitzacions per
assistències als membres de la
Corporació i l’assignació mensual als
grups municipals, OCTUBRE/2016
Aprovació de la factura corresponent al
30% de la prestació del contracte menor
de serveis relatiu als treballs tècnics per la
redacció de la modificació puntual de
planejament a l'àmbit de la zona industrial
d'EEPSA.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de
les obres de reforma de vestidors del
Camp de futbol de Sant Fruitós de Bages
Atorgament de llicència d’obres per a
reparar un tros d’arrebossat de la façana
Atorgament de llicència d’obres per a
substituir una banyera per un plat de
dutxa, WC nou i microciment a part de les
parets
Deixar sense efectes el Decret 2016-1202
Atorgament de llicència d’obres per a obrir
una cala a la vorera per a connectar ramal
en finca
Atorgament de bestreta a un treballador
Reconeixement d’antiguitat a un
treballador
Atorgament de llicència d’obres per a
redistribució de vestidors
Atorgament de llicència d’obres per a
instal·lació de dos pals de fusta 8E entre
els números 10 i 11 del carrer
Circumval·lació , per poder donar servei
de fibra òptica al carrer Circumval·lació,
13b
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1249

9/11/16

14321/2016

Atorgament de llicència d’obres per a
construcció de 2m e canalització amb 2
condi. De PVC de 110mm de diàmetre

2016-1250

9/11/16

1498/2016

Vinculació funcional de l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Sant
Fruitós de Bages

2016-1251

9/11/16

1331/2016

Atorgament de llicència d’obres per a obrir
una cala a la vorera per a connectar ramal
en finca

2016-1252

10/11/16

1453/2016

Modificació del pressupost municipal núm.
22/2016 per generació de crèdit

2016-1253

11/11/16

1661/2015

Esmena del Decret núm. 1234 de data 9
de novembre 2016 sobre aprovació del
padró d'usuaris del servei de
teleassistència, mes de novembre 2016

2016-1254

11/11/16

1425/2016

Atorgament de llicència d’obres per a
instal·lar un envà pluvial

2016-1255

11/11/16

1215/2016

Resultat de les mesures de soroll
efectuades al Mas d’en Comas situat al
municipi de Santpedor.

2016-12563

11/11/16

2013/0109

2016-1257

11/11/16

1473/2016

2016-1258

14/11/16

920/2016

2016-1259

14/11/16

1036/2016

Inadmissió de recurs interposat per
DIZON GRUP INMOBILIARI per
extemporaneitat
Sobre la suspensió de l’atorgament
d’accés per a consulta i obtenció de
còpies dels expedients d’obres de la finca
del c. Dr. Barnard, núm. 6
Prendre coneixement de transmissió de
titularitat d’una llicència d’activitat
recreativa de carpa-discoteca a l’aire
lliure.
Resultats de les mesures de soroll
efectuades a l'habitatge del carrer Sallent,
70 2n 2a

Aquest document s’ha enviat per error al llibre de decrets, quan només era una
proposta de decret, corresponent el decret definitiu al núm. 2016-1268, de 14 de
novembre de 2016.
3
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1260

14/11/16

1506/2016

2016-12614

14/11/16

5/2014

2016-12625

14/11/16

5/2014

2016-1263

14/11/16

1392/2016

2016-1264

14/11/16

1086/2016

2016-1265

14/11/16

1471/2016

2016-1266

14/11/16

1487/2016

2016-1267

14/11/16

698/2016

2016-1268

14/11/16

2013/0109

Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1506/2016 de RELACIÓ DE
FACTURES número de relació
O/2016/160
Aprovació de la sol·licitud de nova
pròrroga de l’actuació subvencionada en
el marc del Programa complementari de
suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada dels
serveis públic locals (Impermeabilització
del cobert de la Màquina de Batre codi
XGL 14/X/112134)
Aprovar la sol·licitud pròrroga de la
subvenció concedida per la Diputació de
Barcelona en el marc de la línia de suport
al “finançament de la reforma, rehabilitació
i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local” Programa
complementari suport economia
productiva local (codi XGL 14/X/110205)
Aprovació d’un programa temporal per a
la cobertura com a funcionària interina
d’una administrativa per la gestió de les
inversions recollides a les modificacions
de crèdit número 14 i 21 i les previstes al
pressupost municipal 2017
Desistiment de sol·licitud de llicència
d’obres per a reforma i ampliació d’un
habitatge unifamiliar
Aprovació de la reducció d’un terç de la
jornada a una treballadora per conciliació
de la vida laboral i familiar
Reconeixement de trienni a una
funcionària
Finalització de la comissió de serveis d’un
agent de policia
Inadmissió del recurs interposat per Dizon
Grup Inmobiliari SA

Aquest decret s’ha enviat correctament al llibre de decrets, tot i que no s’hagi
imprès el codi de barres corresponent
5 Aquest decret s’ha enviat correctament al llibre de decrets, tot i que no s’hagi
imprès el codi de barres corresponent
4
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

14/11/16

2016-1270

16/11/16

2016-1271
2016-1272
2016-1273

16/11/16
17/11/16
17/11/16

2016-1274

17/11/16

2016-1275

17/11/16

2016-1276

17/11/16

2016-1277

17/11/16

2016-1278

17/11/16

2016-1279

17/11/16

2016-1280

17/11/16

2016-1281

17/11/16

2016-1282

17/11/16

2016-1283

17/11/16

2016-1284

17/11/16

2016-1285

17/11/16

2016-1286

18/11/16

2016-1287

18/11/16

Convocatòria del Consell Municipal de
Ràdio Sant Fruitós pel 25 de novembre de
2016
Ordre de suspensió d’obres i requeriment
577/2016
de mesures
1488/2016
Reconeixement de trienni a un treballador
1490/2016
Reconeixement de trienni a un treballador
1489/2016
Reconeixement de trienni a un treballador
Reconeixement de trienni a una
1496/2016
treballadora
Reconeixement de trienni a una
1497/2016
funcionària
1500/2016
Reconeixement de trienni a un funcionari
Atorgament de llicència per la conducció i
1505/2016
tinença d'animals
Sobre la rectificació d’un error material
80/2016
corresponent al Decret 2016-0597
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2
i la factura 100-16 , corresponent a les
obres contingudes en la Memòria valorada
1053/2016
de reforma interior del local existent de la
planta baixa al carrer Casajoana, núm. 11
per destinar-lo a oficines de
l’administració.
Aprovació de la justificació del conveni
1029/2016
subscrit amb Cáritas Parroquial de Sant
Fruitós, exercici 2016
1499/2016
Reconeixement de trienni a un treballador
Convocatòria de la comissió per a la
332/2014
implantació de la fibra òptica al municipi,
pel 29 de novembre de 2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
1377/2016
Junta de Govern Local pel dia 21 de
novembre de 2016
Aixecament objecció formulada per
Intervenció i continuar la tramitació de
1401/2016
l'expedient per aprovar la contractació
menor del servei d’edició, maquetació i
impressió dels calendaris per l’any 2017.
Acompliment d’ordre d’execució i l’arxiu
779/2015
de l’expedient
6622.07.002/11 Ordre d’enderroc
Instrucció sobre operacions comptables
1525/2016
de tancament de l’exercici pressupostari
2016.
23/2016
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2016-1269

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

18/11/16

1413/2016

2016-1289

18/11/16

529/2016

2016-1290

22/11/16

1521/2016

Incoació d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit (Diputació)

2016-1291

22/11/16

1472/2016

Correcció d’error material en el Decret
núm. 1246, de 9.11.16, sobre
reconeixement d’un trienni

2016-1292

22/11/16

282/2016

Finalització de relació funcionarial amb la
insertora laboral per reincorporació de la
titular

2016-1293

22/11/16

568/2016

2016-1294

22/11/16

1384/2016

2016-1295

22/11/16

1550/2016

2016-1296

22/11/16

540/2016

2016-1297

23/11/16

702/2016

2016-1298

23/11/16

1539/2016

2016-1299

23/11/16

1542/2016

Desestimació d’al·legacions, ordre de
suspensió i declaració de classificació de
la infracció
Aprovació de la llista d’admesos i
exclosos provisional, data de la prova i
composició del tribunal del procés selectiu
d’un/a administratiu/va de serveis
territorials fins la reincorporació de la
titular
Autorització i ordenació del pagament a
justificar de les entrades per la sortida al
Teatre Coliseum per veure “Gente de
bien: El Musical” de la Cubana el dia 3 de
desembre de 2016
Delegació de signatura de l'alcalde per
impossibilitat d'assistència a la signatura
del conveni de col·laboració públicoprivada entre municipis i altres ens per a
la gestió del projecte : Actuació per al
Promoció de l’Ocupació a la Indústria
Local del Bages.
Modificació categoria a un treballador fins
finalització contracte (projecte RUBIK)
Renúncia voluntària del tècnic auxiliar de
joventut
Atorgament de bestreta
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Atorgament de llicència per la tinença i
conducció de gos potencialment perillós
Nova convocatòria per a la concessió de
llicències d’ús privatiu per a l’ocupació
temporal de parcel·les, “Horts socials a
Sant Fruitós de Bages”, i convocatòria del
procediment

2016-1288

2016-1300

23/11/16

1365/2016

2016-1301

23/11/16

1411/2016

2016-1302

23/11/16

1558/2016

2016-1303

24/11/16

61/2016

2016-1304

24/11/16

1652/2015

2016-1305

24/11/16

1540/2016

2016-1306

24/11/16

1550/2016

2016-1307

25/11/16

1469/2016

2016-1308

25/11/16

288/2016

2016-1309

25/11/16

853/2016

Cessament de la Interventora per
nomenament provisional a un altre
ajuntament.
Gratificacions per serveis extraordinaris i
hores extres realitzades durant el mes
d'octubre, per incloure a la nòmina de
novembre
Aprovació del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
l’expedient nº 1558/2016 de RELACIÓ DE
FACTURES, número de relació
O/2016/168 6
Aprovació del reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponent als lloguers que ocupen
diferent serveis municipals, mes de
desembre 2016
Aprovació de la factura SL16-F206
corresponents al 50% dels honoraris de
redacció del Projecte d’urbanització de la
Plaça de la Vila
Autoritzar el trasllat d'un vehicle a un
centre autoritzat com a residu sòlid
Autorització i ordenació del pagament a
justificar a justificar de les entrades per la
sortida al Teatre Coliseum per veure
“Gente de bien: El Musical”, de la Cubana,
el dia 3 de desembre de 2016
Incoació d’expedient sancionador amb
efectes de proposta de resolució en
matèria de convivència ciutadana
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1
i la seva factura, corresponents a
l’execució de les obres contingudes en el
Projecte executiu de rehabilitació del
cobert màquina de batre a Sant Fruitós de
Bages- fase 2”
Autorització d'ampliació d'horari de
tancament puntual d'establiment (C. Nou
11)

En aquest decret s’ha identificat incorrectament el signatari al peu de signatura ( el secretari
enlloc del vicesecretari, que és qui efectivament signa)
6
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1310

25/11/16

1387/2016

2016-1311

25/11/16

1191/2016

2016-1312

25/11/16

1713/2014

2016-1313

25/11/16

1383/2016

2016-1314

25/11/16

1403/2016

Homologació del Pla d'autoprotecció de la
discoteca Villamartini-Menfis

2016-1315

25/11/16

1129/2016

Instrucció relativa a la integració del
registre d’entrada de documents
presentats a través de les plataformes
EACAT i E-TRAM a la plataforma de
gestió documental GESTIONA

2016-1316

25/11/16

1560/2016

Aprovació de la despesa corresponent al
mes de novembre de 2016.
Aprovació dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa constituïda a favor
de l’Alcalde mesos SETEMBRE I
OCTUBRE / 2016 del Tresorer municipal
dels mesos de JULIOL/ OCTUBRE - 2016
i el reconeixement de les obligacions
resultants.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de
les obres de millora de clavegueram del
carrer Lleida i Tarragona.
Convocatòria de la Comissió informativa
de Presidència i Serveis Centrals pel dia 1
de desembre de 2016
Convocatòria de la Comissió informativa
de Serveis a la Ciutadana pel dia 1 de
desembre de 2016

2016-1317

28/11/16

511/2016

2016-1318

28/11/16

52/2014

2016-1319

28/11/16

1492/2016

2016-1320

28/11/16

1494/216

2016-1321

28/11/16

1493/2016

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del
Territori pel dia 1 de desembre de 2016

2016-1322

28/11/2016

1507/2016

Atorgament de llicència d’obres per
tancament en planta baixa
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Resposta a la consulta de Sr. Pedro
Carlos Moro Garcia, notari, amb registre
d’entrada 2016-E-RC-4205, de 18
d’octubre de 2016.
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres de passos de servei de la Rosaleda.
Aprovació de proposta de despesa sobre
la bugaderia de la llar d'infants.
Resolució sobre la situació d’excedència
voluntària per incompatibilitat d’una
treballadora

2016-1323

28/11/2016

1210/2016

2016-1324

28/11/2016

1532/2016

2016-1325

28/11/2016

939/2016

2016-13267

28/11/2016

1343/2016

2016-13278

28/11/2016

644/2016

2016-1328

28/11/2016

1551/2016

2016-13299

29/11/2016

80/2016

2016-1330

29/11/2016

1203/2014

2016-1331

29/11/2016

1042/2016

2016-1332

30/11/2016

1463/2016

2016-1333

30/11/2016

1544/2016

Atorgament de llicència d’obres per a
adequació de nau industrial, ignifugació
estructura i instal·lació d’equips contra
incendis
Atorgament de llicència d’obres per a
canalització de 48 m de canonada de gas
de PE 90 mm i instal·lació d’un ramal de
PE 32 mm
Comunicació de transmissió d’una
autorització ambiental
Incoació de la restauració de la realitat
física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat,
aturament d’usos i tràmit d’audiència
Incoació d’expedient i tràmit d’audiència
Nomenament interí com a tècnic auxiliar
de joventut per renúncia voluntària del
titular i fins a la cobertura definitiva de la
plaça
Rectificació d'errors en la bonificació de la
deixalleria d’un ciutadà
Resolució de les al·legacions de l'Acta
control financer de subvencions
cofinançades pel FSE de l'any 2011,
corresponent a l'expedient B-128/11-1.
Aprovació del contracte privat
d’interpretació artística per la realització
d’un concert musical al Pavelló
Poliesportiu municipal (La Pegatina)
Nomenament d’un funcionari interí d’un
agent de agent policia local durant el
període de vacances de Nadal.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 2 de
desembre de 2016

En aquest decret s’ha fet constar el signatari erroni al peu de signatures (el
vicesecretari enlloc del secretari, que és qui efectivament va signar el decret)
7

8

Aquets decret s’ha identificat incorrectament com a proposta de decret.

9

Aquest decret , s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret”

Pàgina 16 de 135
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4SM7JA72LT2ZANDRNZHWTJ32E | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 135

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-1334

30/11/2016

1557/2016

2016-1335

30/11/2016

836/2015

2016-1336

30/11/2016

1566/2016

2016-1337

1/12/2016

1325/2016

2016-1338

1/12/2016

414/2016

2016-1339

1/12/2016

336/2016

2016-1340

1/12/2016

1348/2016

2016-1341

1/12/2016

1348/2016

2016-1342

1/12/2016

1348/2016

2016-1343

1/12/2016

1348/2016

2016-1344

1/12/2016

1348/2016

2016-134510

1/12/2016

1541/2016

2016-1346

1/12/2016

1561/2016

2016-1347

1/12/2016

1503/2016

2016-1348

1/12/2016

1191/2016

10

Aprovació modificació de crèdit núm.
24/2016 del pressupost municipal 2016
per transferència de crèdit
Convocatòria del Consell Assessor
Urbanístic pel dia 15 de desembre de
2016
Aprovació del fraccionament de
liquidacions tribuntàries
Aprovació del padró del curs de català
bàsic 2016/2017.
Autorització sobre la senyalització de
forma genèrica d’un contragual
Instal·lació de terrassa per establiment de
restauració durant el mes d’octubre de la
temporada alta 2016.
Instal·lació de terrassa per establiment de
restauració durant la temporada baixa
2016/ 2017.
Instal·lació de terrassa per establiment de
restauració durant la temporada baixa
2016/ 2017.
Instal·lació de terrassa per establiment de
restauració durant el mes de novembre de
la temporada baixa 2016/2017.
Instal·lació de terrassa per establiment de
restauració durant la temporada baixa
2016/ 2017.
Instal·lació de terrassa per establiment de
restauració durant la temporada baixa
2016/ 2017.
Atorgament de llicència de gos
potencialment perillós
Autoritzar el trasllat d'un vehicle com a
residu sòlid a un centre de
desballestament
Autoritzar la devolució de l'import pagat en
matèria de sanció de trànsit
Aprovació de la factura 2016-020160900,
corresponent a les obres de passos servei
de La Rosaleda

Aquest decret s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret”
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1/12/2016

1592/2016

2016-1350

1/12/2016

684/2016

2016-1351

1/12/2016

1279/2016

2016-1352

1/12/2016

1565/2016

2016-1353

1/12/2016

1562/2016

2016-1354

1/12/2016

1335/2016

2016-1355

1/12/2016

754/2016

2016-1356

1/12/2016

1584/2016

Reconeixement de consolidació de grau

2016-1357

1/12/2016

1594/2016

Inscripció d’alta al Registre d’entitats
locals de l’Associació juvenil Social Lovers

2016-1358

1/12/2016

1600/2016

Expedient sancionador en matèria de
trànsit

2016-1359

2/12/2016

1560/2016

Regularització de la nòmina del mes de
novembre de 2016.

2016-1360

2/12/2016

1359/2016

2016-1361

2/12/2016

414/2016

2016-1362

2/12/2016

1586/2016

2016-1363

2/12/2016

494/2016

Contractació temporal de treballadora
familiar per a la substitució de les titulars
durant les vacances de Nadal
Autorització sobre la senyalització de
forma genèrica d’un contragual
Autorització d’assistència a cursos per
part de personal divers
Emissió informe sobre el document
d'aprovació inicial del PDU de l’activitat
minera al Bages.
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Aprovació modificació de crèdit núm.
25/2016 del pressupost municipal 2016
per ampliació de crèdit
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions en matèria
d’ensenyament 2016 (escola Pla del Puig)
Aprovació del padró del Taller de memòria
i activitats culturals curs 2016-2017.
Aprovació del fraccionament de liquidació
tributària
Aprovació del fraccionament de liquidació
tributària
Aprovació del padró del curs de català,
nivell suficiència, curs 2016/2017.
Pròrroga de contractes diversos de
treballadors inclosos dins Pla d'Ocupació
2016

2016-1349

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 20
d’octubre (extraordinària i urgent), 24 d’octubre (extraordinària i urgent), 7 de
novembre (ordinària) i 21 de novembre (ordinària) de 2016 (exp. 1346/2016,
1378/2016, 1406/2016, 1377/2016)
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
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per una república de dones
lliure de violència (exp. 1513/2016)
El dia 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, volem parlar d’una de
les formes de violència masclista que estan més en el punt de mira: les violències
sexuals.
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències sexuals als
espais d’oci però malauradament encara continuen essent presents també en els
àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents
manifestacions.
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

A dia d’avui estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia
de la dominació, i és aquí on ens cal incidir i reescriure la masculinitat, la
deconstrucció del concepte de relacions home i dona des de la llibertat i igualtat.
Les dones i els homes d’Esquerra Republicana de Catalunya i de les Joventuts
d’Esquerra Republicana de Catalunya denunciem en motiu del 25 de novembre, dia
internacional per a l’eradicació de la violència masclista, que les violències sexuals són
una forma de violència masclista i que suposen una greu vulneració dels drets de les
dones i un impediment perquè les dones puguem assolir la plena ciutadania,
l’autonomia i la llibertat. Les violències sexuals, com la resta de manifestacions de la
violència masclista, són una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en
el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. Les violències
sexuals en les seves diferents manifestacions són presents a diferents espais i àmbits
de la vida de les dones, en l’àmbit social i en l’àmbit de la parella, però també a l’àmbit
laboral i simbòlic. Les dades demostren que es tracta d’un problema encara
àmpliament present i estès.
Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure que l’any
passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades.
Les dades també demostren que el 80% dels autors de les agressions sexuals formen
part de l’entorn de la víctima (parelles, exparelles, familiars o amistats).

En el que portem d’any, als Països Catalans s’han registrat 10.175 denúncies per
casos de violència masclista.
I en la seva manifestació més cruel i extrema no podem oblidar que han estat 14 les
dones assassinades.
La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de
prevenció, detecció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que
promoguin un nou plantejament de les relacions afectives.
Continuem avançat compromeses i compromesos per una República de dones lliures
de violència.
Davant de tots aquests fets, esfereïdors ja en el seu propi relat, el GM ERC a Sant
Fruitós de Bages demana al Ple:
-

Sigui aprovat el present manifest i el clar i rotund rebuig de la corporació municipal
davant de qualsevol tipus de violència de gènere.
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Als Països Catalans, es denuncien tres agressions sexuals cada dia, i es considera
que només un 17,7% de les víctimes d’agressions denuncien.

-

S’incrementin els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència
masclista en tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present
que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema
vulnerabilitat.

-

Siguin reforçades les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i
enfortint la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles
menors.

-

Es dissenyin estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb
perspectiva de gènere, i això, pel que fa a la violència contra les dones, vol dir:
desenvolupar estratègies de prevenció contra la violència de gènere des dels
àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les
dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals i tenir‐ lo
com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal

-

Es dissenyi un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència
de gènere en la adolescència, que ha de ser convenientment dotat en els
pressupostos municipals.

-

Es doni una atenció estable i de qualitat, que n’inclogui la rehabilitació, l'avaluació i
el seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels serveis per a la
igualtat i contra la violència de gènere.

-

Es contribueixi a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots
els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar i
amb la comunitat del lleure educatiu, i amb tots els actors socials de la ciutat.

-

Es treballi per la sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural,
d'organització de festejos, de seguretat i convivència, i totes les actuacions i
serveis de competència municipal.

-

Sigui promoguda l'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els
estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.

-

Sigui promoguda la participació de la societat civil, en particular les organitzacions
de dones en la resolució d’aquest problema i afavorir les iniciatives de lluita i
compromís per una vida lliure de violència masclista.

-

Es doni trasllat dels citats acords a:
-

Consell Comarcal del Bages
Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones
Les associacions de dones del municipi
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-

El ministerio de sanidad, Servicios sociales e igualdad

No obstant, el ple decidirà
La portaveu del GM ERC a Sant Fruitós de Bages
25 de novembre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
_X_ REBUTJAT.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

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

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el
franquisme i l'impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat,
especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme
al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir
salaris adequats al cost real de la vida.
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció
empresarial, en l'augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la
persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de
gèneres, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els
baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la
cultura, l'activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s'ha aprofundit en la recerca, i els estudis
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la
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6. Moció que presenta el grup municipal Gent fent Poble a favor de la reforma
horària (exp. 1596/2016)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a
17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada.
A I'Estat espanyol -i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població
treballadora s'aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s'allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta
jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos,
dificulta el temps de cura d'infants i gent gran i afebleix la participació cívica i
comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa
!'eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s'acomoda a horaris que fan
reduir les hores de son.
En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta
organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Italià o Grècia se sopa a les 1920h del vespre.

Al nostre país el debat tot just s'inicia fa uns anys i ara sembla que se'n pren
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules
d'optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de
vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista.
L'ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l'excepció en tots
els àmbits.
Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els
àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin
després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a
les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius.
En aquest context és on s'ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària Ara és l'hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d'uns horaris propis de l'era industrial a uns que s'adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.

Pàgina 23 de 135
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4SM7JA72LT2ZANDRNZHWTJ32E | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 135

Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels
horaris nascuts amb l'era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats
d'igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació
Europea pera la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades
d'Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre
estats segons els models adoptats.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Fruit de les demandes I ‘Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprova aquesta
resolució amb l'objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la
transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps.
En la forma en què esta organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro {de la societat), a nivell
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l'objectiu d'aquests treballs és
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l'acció
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques
i privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que I‘Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages es pronunciï a favor de la reforma horària.
ACORDS
Primer. Donar visibilitat i suport a la campanya municipal a favor de la reforma horària
mitjançant l'adhesió de l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages a la Iniciativa per a la
Reforma horària - Ara és l'hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya
com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió.

A Sant Fruitós de Bages, el 29 de novembre de 2016
Portaveu del Grup municipal Gent fent Poble
Intervencions dels grups municipals :
Tots els grups s’adhereixen a la moció, amb la conformitat del proposant.
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Segon. Impulsar en la mesura del possible preves pilots i accions de sensibilització,
entre tots els agents i la ciutadania del municipi, dins les campanyes que s'impulsin
des de la plataforma Iniciativa per a la Reforma horària -Ara és l'hora en la Xarxa de
ciutats i pobles per la reforma horària.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7. Creació dels consells municipals d’obligada existència
Reglament de Participació Ciutadana (exp. 200/2016)

establerts

al

Segon.- Vist que a l’article 21 del Títol IV del Reglament s’especifica que l’òrgan
mitjançant el qual s’estructura la participació general de la ciutadania en la política
municipal és el Consell.
Tercer.- Atès que al Títol V de l’esmentat Reglament s’estableix l’obligada existència
dels Consells que s’enumeren tot seguit:
a)
b)
c)
d)
e)

Consell municipal de Cultura
Consell municipal d’Infants
Consell municipal de Gent Gran
Consell municipal de Joventut
Consell municipal de Veïnatge

Quart.- Atès que a l’article 20 del citat Reglament s’indica que la constitució d’òrgans
de participació és facultativa, i que la seva creació i modificació ha de ser acordada pel
Ple municipal per majoria simple.
El Ple municipal, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania,
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Primer.- Vist que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el Reglament de
Participació Ciutadana, el qual va esdevenir definitiu desprès haver-se sotmès a
informació pública per un termini de trenta dies; i donat que passat aquest termini
sense que es formulessin reclamacions ni al·legacions, es va publicar el text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19.08.2016.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACORDA:
Primer.- Crear els Consells municipals de Cultura, Infants, Gent Gran, Joventut i
Veïnatge, en virtut de l’establert al Títol V del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

a) Tots els Consells seran presidits per l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages. Les
delegacions de presidència es donaran de forma puntual.
b) Serà obligada la presència del Regidor delegat de l’Àrea corresponent.
c) En tots els Consells hi seran representats els grups polítics presents al Plenari
municipal. Concretament, hi haurà un representant per cada formació amb menys
de tres regidors, i dos representants per a cada formació amb tres o més regidors.
d) Cada Consell comptarà amb la presència del Tècnic municipal de l’àrea
corresponent, tret del Consell de Veïnatges, on el tècnic present serà de l’Àrea de
Serveis Territorials.
e) De les reunions de cada Consell, el tècnic municipal corresponent redactarà un
recull dels acords presos en el seu sí.
f) A cada Consell hi haurà un representant de diferents entitats del municipi, l’activitat
de les quals es pugui enquadrar en els àmbits temàtics dels diferents Consells.
g) Cada grup polític podrà designar un ciutadà per formar part dels Consells, sempre i
quan aquest ciutadà no formi part de cap entitat que ja disposi de representació en
el Consell corresponent.
h) La convocatòria dels Consells es realitzarà de forma similar a la d’altres òrgans
col·legiats existents.
i) Totes les preguntes que es vulguin adreçar als Consells hauran d’aportar-se
prèviament a la presidència dels mateixos; la presidència te la facultat de
contestar-ne prèviament a la celebració de les sessions aquelles que s’estimi
oportú.
j) En general, el funcionament dels Consells seguirà l’establert al Títol IV del
Reglament de Participació Ciutadana.
Tercer.- La composició de cadascun dels Consells és la següent:
a) Consell municipal de Cultura







President: Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
Regidor Àrea: Xavier Racero Esquius, Regidor de Cultura
Tècnic municipal: Jordi Planell Hernández
2 representants del grup municipal Gent fent Poble
2 representants del grup municipal Convergència i Unió
1 representant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura
de Progrés
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Segon.- Establir les característiques de funcionament següents comunes per a tots
aquests Consells:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1 representant d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
1 representant ciutadà designat per cada grup municipal (total 4)
1 representant de la Biblioteca
1 representant de l’Escola de Música
1 representant de cada entitat de les següents (total 23):
-

Agrupació Coral Sant Fruitós
Associació Asmodaics & Goliaters
Associació Batukada Shangó
Associació Club de la música i guitarra
Associació cultural el Cau de la Guineu
Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages
Associació de Festa en Festa
Associació de Música Clàssica
Associació Elenc Teatral dels Pastorets
Associació per la Comunicació Montpeità
Associació Unió Musical del Bages
Casino Familiar
Companyia H.TORCS Amics del Teatre de Sant Fruitós de Bages
Colla Cuiners Arròs
Colla de Geganters i Grallers
Col·lectiu Recerca Històrica
Grup Puntaires de Sant Fruitós
Ràdio Sant Fruitós
Comissió Pro Cavalcada de reis
Enramades Carrer Nou
Col·lectiu Xarxa
Club hípic Sant Fruitós
Associació Brogit difonem cultura

b) Consell municipal d’Infants











President: Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
Regidor Àrea: Mònica Cruz Franch, Regidora d’Ensenyament
Tècnic municipal: Mireia Subirana Chaves, Tècnica d’Ensenyament; i Marta Mora
Francitorra, Educadora Social
Martí Flotats Garrosset, com a personal municipal responsable de l’Aula
Socioeducativa
2 representants del grup municipal Gent fent Poble
2 representants del grup municipal Convergència i Unió
1 representant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura
de Progrés
1 representant d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
1 representant ciutadà designat per cada grup municipal (total 4)
1 representant de la Biblioteca
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1 representant de l’escola de música
1 representant de cada entitat de les següents (total 13):
-

Escola Paidos
Escola Pla del Puig
Escola Monsenyor Gibert
Llar d’Infants Les Oliveres
AMPA de l’Escola Paidos
AMPA de l’Escola Pla del Puig
AMPA de l’Escola Monsenyor Gibert
AMPA de la Llar d’infants Les Oliveres
Associació esportiva escolar Paidos
Escola de Bàsquet
Escola de Futbol
Col·lectiu Xarxa
Mijac Estel Amic











President: Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
Regidor Àrea: Cristina Murcia Caraballo, Regidora de Serveis Socials
Tècnic municipal: Anna Grau Pallissa, Treballadora Social
2 representants del grup municipal Gent fent Poble
2 representants del grup municipal Convergència i Unió
1 representant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura
de Progrés
1 representant d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
1 representant ciutadà designat per cada grup municipal (total 4)
1 representant de cada entitat de les següents (total 4):
-

Associació de la Gent Gran Sant Fruitós de Bages
Empresa gestora de la Residència municipal (L’ONADA)
Biblioteca municipal
Centre d’Atenció Primària

d) Consell municipal de Joventut






President: Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
Regidor Àrea: Íngrid Bonells Casau, Regidora de Joventut
Tècnic municipal: Sergio Lopez Serrano, Tècnic auxiliar de Joventut
2 representants del grup municipal Gent fent Poble
2 representants del grup municipal Convergència i Unió
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c) Consell municipal de Gent Gran

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)






1 representant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura
de Progrés
1 representant d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
1 representant ciutadà designat per cada grup municipal (total 4)
1 representant de cada entitat de les següents (total 10):
-

Mijac Estel Amic
IES Gerbert d’Aurillac
AMPA de l’IES Gerbert d’Aurillac
Escola Paidos
AMPA de l’Escola Paidos
ASFE
Futbol Club Fruitosenc
EXEN
Biblioteca municipal
Associació Radio Sant Fruitós












President: Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
Regidor Àrea: Cristina Murcia Caraballo, Regidora de Veïnatge
Tècnic municipal: Asensi Palacios Andero, Arquitecte tècnic municipal
1 Membre permanent de la Policia Local
2 representants del grup municipal Gent fent Poble
2 representants del grup municipal Convergència i Unió
1 representant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura
de Progrés
1 representant d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
1 representant ciutadà designat per cada grup municipal (total 4)
1 representant de cada entitat de les següents (total 8):
-

Associació de Veïns i Veïnes Torre Sanmartí

-

Associació de Veïns La Natura

-

Associació de Veïns La Rosaleda

-

Associació de Veïns Les Brucardes

-

Associació de Veïns Pineda de Bages

-

Associació de Veïns Torroella de Baix

-

Associació Amics del Pont de Cabrianes
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e) Consell municipal de Veïnatge

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Sant Fruitós Comerç Actiu

Les persones que consten en aquest acord, designades per raó del seu càrrec, seran
substituïdes automàticament per qui els succeeixi sense necessitat d’acord específic.
Aquet fet es reflectirà a les actes de les sessions dels òrgans de participació i, a tal
efecte, aquestes actes seran traslladades tan bon punt es redactin a l’àrea de
Secretaria.
Quart.- Traslladar el present acord a les àrees municipals de Cultura, Ensenyament,
Joventut, Serveis Socials i Veïnatge, per tal que procedeixin a:

a) Obrir l’expedient administratiu corresponent a la creació del Consell Municipal
relatiu a la seva àrea
b) Contactar amb les diferents entitats designades per tal de nomenar a un
representant d’aquestes en el sí del Consell corresponent
c) En general, les tasques de coordinació, constitució i de funcionament del
Consell corresponent.
Cinquè.- Instar els grups municipals a designar els membres de les seves formacions,
així com al representant ciutadà escollit, per a cada un dels Consells municipals, i
informar-ne a l’Àrea municipal responsable del Consell corresponent.

Setè.- Notificar la present resolució als regidors de Cultura, Ensenyament, Joventut,
Serveis Socials i Veïnatges; als representants dels grups polítics municipals amb
presència al Plenari; als tècnics municipals i personal citat de les àrees implicades.
Vuitè.- Declarar què:
-

-

Aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
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.
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Sisè.- Instar al Cap de la Policia Local a la designació del membre permanent de la
Policia Local present a la Comissió municipal de Veïnatge.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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
8. Modificació segona de les mesures organitzatives integrants del Cartipàs
municipal del mandat 2015-2019 respecte a matèries competència del Ple
(mesura tercera: horari d’inici de les sessions ordinàries de Ple)
(exp.884/2015)
Primer. El Reglament Orgànic Municipal estableix al seu article 12 que la fixació de
l’hora de realització de les sessions ordinàries correspon al propi Ple.

Tercer. A partir de la pràctica desenvolupada respecte a la convocatòria i
desenvolupament de les sessions ordinàries d’aquest òrgan es constata com de forma
sovint la seva duració excedeix ampliament les 3 hores i, en aquest sentit, es
considera convenient l’adequació de l’horari d’inici per garantir els principis de
conciliació de la vida laboral i familiar.
S’ACORDA:
Primer. Disposar la modificació de les mesures organitzatives integrants del Cartipàs
municipal del mandat 2015-2019 respecte a matèries competència del Ple en relació
amb el següent apartat:
“TERCERA. Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats
Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions ordinàries,
en primera crida, en l’ordinal del dia hàbil de cada mes, i en l’hora d’inici que en cada
cas s’indica, a excepció del mes d’agost, durant el qual no hi haurà sessions ordinàries
de cap òrgan col·legiat:
-

Ple: 2n. dijous, a les 18:00 hores.
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Segon. En exercici d’aquesta funció, el Ple municipal va acordar en sessió celebrada
el 22 de juny de 2015 l’establiment de les mesures organitzatives integrants del
cartipàs municipal del mandat 2015-2019 en matèries de la seva competència, i entre
aquestes s’inclou que el Ple celebrarà les seves sessions ordinàries cada 2n dijous de
mes a les 20:00 hores.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Junta de Govern Local: 1r. i 3r. dilluns, a les 9:15 hores.
Comissió Informativa de Promoció del Territori: 1r. dijous anterior al ple, a les
19 hores.
- Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals: 1r. dijous anterior al
ple, a les 19:30 hores.
- Comissió Informativa de Serveis Personals: 1r. dijous anterior al ple, a les 20
hores.
Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els dies
en què tindran lloc les sessions ordinàries.
Per causes justificades d’interès públic, l’alcalde podrà, prèvia consulta a la Junta de
Portaveus, avançar o retardar fins a tres dies hàbils la data prevista d’una sessió
ordinària del Ple o de les comissions informatives o fins a tres hores la prevista per a la
seva celebració. També per aquestes causes, podrà alterar amb els mateixos marges
les sessions i les hores de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local.
El calendari de sessions ordinàries previst per a la part de l’any 2015 inclosa dins de
l’actual mandat consta a l’annex 3.”
Segon. Declarar que el text refós del cartipàs municipal en matèries de competència
del Ple queda redactat, incorporant la modificació que s’aprova, com segueix:
“Primer. Disposar en les matèries de competència del Ple les següents mesures
organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019:
PRIMERA. Estructura funcional municipal

Els àmbits integren les competències i els procediments els quals coneix una comissió
informativa.
Les àrees integren les competències i els procediments els quals l’alcalde exercirà
directament o delegarà en un tinent d’alcalde o regidor. La delegació en aquests
òrgans unipersonals comprendrà sempre una o diverses àrees completes.
Sense perjudici de l’anterior, correspondran al Ple i a la Junta de Govern Local les
atribucions sobre actuacions dels procediments que, en el primer cas, se li reservin
legalment o se li atribueixin i no es deleguin, i, en el segon cas, se li deleguin.
SEGONA. Constitució de comissions informatives
Es constitueixen les comissions informatives de Presidència i Serveis Centrals, de
Promoció del Territori i de Serveis a la Ciutadania, les quals tindran competència sobre
els àmbits coincidents amb la seva denominació que consten a l’estructura funcional
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L’estructura municipal distribueix les competències i els procediments en àmbits i
àrees, segons consta a l’annex 1 d’aquest acord.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

municipal. La comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals assumirà les
funcions legalment atribuïdes a la Comissió Especial de Comptes.
Cadascuna de les comissions serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui la
presidència, i s’integrarà per dos regidors del grup municipal de Gent Fent Poble, dos
regidors del grup municipal de Convergència i Unió, un regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i un regidor del grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés. Actuarà
com a secretari el de la corporació, en substitució seva el vicesecretari i, en absència
del dos, qui actuï coma delegat del titular de la Secretaria. Les delegacions de la
presidència s’entenen realitzades per l’alcalde en aquest mateix acte.
La composició inicial de les comissions informatives figura a l’annex 2 d’aquest acord.
TERCERA. Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats

-

Ple: 2n. dijous, a les 18:00 hores.
Junta de Govern Local: 1r. i 3r. dilluns, a les 9:15 hores.
Comissió Informativa de Promoció del Territori: 1r. dijous anterior al ple, a les
19 hores.
Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals: 1r. dijous anterior al
ple, a les 19:30 hores.
Comissió Informativa de Serveis Personals: 1r. dijous anterior al ple, a les 20
hores.

Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els dies
en què tindran lloc les sessions ordinàries.
Per causes justificades d’interès públic, l’alcalde podrà, prèvia consulta a la Junta de
Portaveus, avançar o retardar fins a tres dies hàbils la data prevista d’una sessió
ordinària del Ple o de les comissions informatives o fins a tres hores la prevista per a la
seva celebració. També per aquestes causes, podrà alterar amb els mateixos marges
les sessions i les hores de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local.
El calendari de sessions ordinàries previst per a la part de l’any 2015 inclosa dins de
l’actual mandat consta a l’annex 3.
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Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions ordinàries,
en primera crida, en l’ordinal del dia hàbil de cada mes, i en l’hora d’inici que en cada
cas s’indica, a excepció del mes d’agost, durant el qual no hi haurà sessions ordinàries
de cap òrgan col·legiat:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

QUARTA. Delegacions del Ple
El Ple delega en la Junta de Govern Local l’atribució per dictar resolucions sobre totes
les competències susceptibles de delegació, a excepció de les següents que es
deleguen en l’alcalde:
-

-

En matèria de contractació, els actes diferents de l’aprovació de l’expedient de
contractació, l’adjudicació i l’exercici de les potestats de modificació,
interpretació i nul·litat i resolució.
El reconeixement de l’interès públic a efectes d’aplicar beneficis fiscals de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, quan es trobi previst en una
programació municipal prèvia, aprovada pel Ple o bé les actuacions incloses en
plans de foment de la pavimentació de voreres aprovats anteriorment.
L’atorgament de drets funeraris.

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

Regidor

Retribució

Dedicació %

Xavier Racero Esquius
Mònica Cruz Franch
Cristian Marc Huerta Vergés
Tomàs Casero García
Cristina Murcia Caraballo
Ingrid Bonells Casau
Joan Carles Batanés Subirana

27.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
20.250,00
42.750,00

60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
45,00
95,00

La retribució s’abonarà en 14 mensualitats idèntiques en import brut, alíquotes de total
anual suara expressat.
El percentatge de dedicació s’aplicarà segons la jornada de 1664 hores / anuals o
aquella que en el futur es trobi vigent pel personal municipal.
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El règim de dedicació i retribució dels membres corporatius serà el que consta al
quadre següent:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

SETENA. Assistències
Es fixen les assistències següents per sessió, per la participació en òrgans col·legiats
dels regidors sense dedicació:
-

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

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

FIX PER GRUP

VARIABLE
REGIDOR

Gent Fent Poble

2.467,80 €

5.400,00 €

7.867,80 €

2.467,80 €

4.320,00 €

6.787,80 €

ERC-AM

2.467,80 €

2.160,00 €

4.627,80 €

PSC-CP

2.467,80 €

2.160,00 €

4.627,80 €

TOTALS

9.871,20 €

14.040,00 €

23.911,20 €

i

TOTAL

Segon. Publicar el contingut de la modificació disposada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona mitjançant inserció d’anunci que incorpori el text integre de la
mesura tercera que es objecte de la present notificació i notificar-lo als regidors que no
assisteixin a la sessió en què s’aprova.
Tercer. Declarar que:
-

-

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

PER

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

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

Annexes al text refós de les mesures organitzatives integrants del Cartipàs
municipal del mandat 2015-2019 en matèries de competència del Ple (text no
modificat)

ANNEX 0. Abreviatures dels grups municipals
GFP

Gent Fent Poble

CIU

Convergència i Unió

ERC-AM

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal

PSC-CP

Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés

ANNEX 1. Estructura funcional municipal

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

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

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

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

 ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
-

Àrea d’Alcaldia
Representació municipal
Planificació i direcció de l'acció de govern
Sistemes informàtics i de dades
Relacions interadministratives

-

Àrea de Secretaria

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

Àrea de Serveis Econòmics
Gestió econòmica
Intervenció
Tresoreria
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Fe Pública
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Contractació i compres
Cooperació amb el Cadastre Immobiliari
-

Àrea de Promoció Econòmica
Indústria
Comerç
Turisme
Consum
Mercats
Ocupació

-

Àrea de Recursos Humans
Gestió de personal
Prevenció de riscos laborals

-

Àrea de Seguretat Ciutadana

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

Àrea de Comunicació
Comunicació corporativa
Publicacions municipals
Premsa
Ràdio Municipal
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Policia Local

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Àrea de Participació Ciutadana
Processos participatius
Sessions informatives als ciutadans

 AMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
-

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

-

Àrea de Sanitat

Control de plagues
Control d'animals domèstics
-

Àrea de Veïnatge
Foment de les associacions veïnals

-

Àrea de Cultura i Festes
Activitats culturals
Foment de les associacions culturals i festives
Coordinació de la utilització d'espais públics per activitats culturals,
esportives i anàlogues
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Protecció de la salubritat pública

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Biblioteca municipal
Arxiu municipal
Equipaments culturals
-

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

-

Àrea d’Esports
Activitats Esportives
Foment de les associacions esportives
Equipaments esportius

-

Àrea d’Entitats
Registre d'entitats
Foment de l'associacionimse
Àrea de Joventut
Activitats específiques per als joves
Foment de les associacions juvenils
Punt d'informació juvenil
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-

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ANNEX 2. Composició de les Comissions Informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
CÀRREC

TITULAR

SUPLENT

PRESIDENT

Joan Carles
Subirana

VOCAL

Cristian
Vergés

VOCAL

Xavier Racero Esquius

Mònica Cruz Franch

GFP

VOCAL

Mercè Casals Martínez

Narcís Lupón Sala

CIU

VOCAL

Roger Grandia Borràs

Vicenç
Concustell

VOCAL

David Uró i Vilanova

Àdria Mazcuñán
Claret

VOCAL

Tomàs Casero García

Cristina
Caraballo

Racero GFP

Huerta Ingrid Bonells Casau

GFP

Llorens CIU
i ERC-AM

Murcia PSC-CP
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Marc

Batanés Xavier
Esquius

GRUP
MUNICIPAL

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
CÀRREC

TITULAR

SUPLENT

PRESIDENT

Joan Carles
Subirana

VOCAL

Xavier Racero Esquius

Cristian Marc Huerta GFP
Vergés

VOCAL

Ingrid Bonells Casau

Mònica Cruz Franch

GFP

VOCAL

Mercè Casals Martínez

Narcís Lupón Sala

CIU

VOCAL

Vicenç Llorens Concustell

Roger
Borràs

VOCAL

David Uró i Vilanova

Àdria Mazcuñán
Claret

VOCAL

Tomàs Casero García

Cristina
Caraballo

Batanés Xavier
Esquius

GRUP
MUNICIPAL
Racero GFP

Grandia CIU
i ERC-AM

Murcia PSC-CP

CÀRREC

TITULAR

SUPLENT

GRUP
MUNICIPAL

PRESIDENT

Xavier Racero Esquius

Joan Carles Batanés GFP
Subirana

VOCAL

Mònica Cruz Franch

Cristian Marc Huerta GFP
Vergés

VOCAL

Ingrid Bonells Casau

Cristian Marc Huerta GFP
Vergés

VOCAL

Narcís Lupón Sala

Mercè
Martínez

VOCAL

Vicenç Llorens Concustell

Roger
Borràs

Casals CIU
Grandia CIU
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

VOCAL

Àdria Mazcuñán i Claret

David Uró i Vilanova

VOCAL

Cristina Murcia Caraballo

Tomàs
García

ERC-AM

Casero PSC-CP
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En el cas que actuï el suplent del president, i aquest regidor sigui a la vegada vocal
titular, actuarà com a president i no com a vocal; i, en el seu cas, serà substituït pel
suplent corresponent en la funció de vocal.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ANNEX 3. Calendari de sessions ordinàries11

11

Aquest annex s’actualitza amb l’acord de ple de data 10 de noviembre de 2016.
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(Aquest calendari s’actualitza anualment)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ANNEX 4. Representants municipals
MANCOMUNITATS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT

1
2

TITULAR
Cristian Marc Huerta Vergés
Tomàs Casero García

En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :
Primer. Xavier Racero Esquius
Segon. Joan Carles Batanés Subirana
CONSORCIS :
CONSORCI DEL BAGES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS

1

TITULAR
Tomàs Casero García

SUPLENT
Xavier Racero Esquius

CONSORCI LOCALRET

1

TITULAR
Joan Carles Batanés Subirana

SUPLENT
Ingrid Bonells Casau

1
2
3
4
5

GRUP MUNICIPAL
GFP
GFP
GFP
CIU
CIU

TITULAR
Xavier Racero Esquius
Cristian Marc Huerta Vergés
Mònica Cruz Franch
Mercè Casals Martínez
Roger Grandia Borràs

6

ERC-AM

David Uró i Vilanova

7

PSC-CP

Tomàs Casero García

SUPLENT
(1)
Narcís Lupón Sala
Vicenç
Llorens
Concustell
Àdria Mazcuñán i
Claret
Cristina
Murcia
Caraballo

(1) En serà suplent dels titulars indistintament respecte al grup municipal Gent Fent
Poble la regidora Ingrid Bonells Casau.
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CONSORCI DEL PARC DE L'AGULLA

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

CONSORCI DE LA SALUT BAGES-SOLSONÈS

1

TITULAR
Mònica Cruz Franch

SUPLENT
Joan
Carles
Subirana

Batanés

CONVENIS
CONVENIS SOBRE LES VALLS DEL MONTCAU

1

TITULAR
Cristian
Marc
Vergés

SUPLENT
Huerta Xavier Racero Esquius

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

1

TITULAR
Tomàs Casero García

SUPLENT
Cristina Murcia Caraballo

COMISSIONS
COMISSIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS

1

TITULAR
Tomàs Casero García

2

Roger Grandia Borràs

SUPLENT
Cristian
Marc
Huerta
Vergés
David Uró i Vilanova

COMISSIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA

1

GRUP MUNICIPAL
PRESIDENT

2
3

GFP
CIU

4

ERC-AM

5

PSC-CP

TITULAR
SUPLENT
Joan
Carles
Batanés (2)
Subirana
Xavier Racero Esquius
Vicenç Llorens Concustell Roger
Grandia
Borràs
David Uró i Vilanova
Àdria Mazcuñán i
Claret
Cristina Murcia Caraballo
Tomàs
Casero
García
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Són regidors integrants de la comissió :

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

(2) En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :
Primer. Cristian Marc Huerta Vergés
Segon. Ingrid Bonells Casau

COMISSIONS DE GARANTIA D'ADMISSIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

1

TITULAR
Mònica Cruz Franch

SUPLENT
Ingrid Bonells Casau

COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT DE L’AERÒDROM

5

CIU

Vicenç Llorens Concustell

6
7

ERC-AM
PSC-CP

David Uró i Vilanova
Tomàs Casero García

2
3

GRUP MUNICIPAL
PRESIDENT

SUPLENT
----

Ingrid
Bonells
Casau
Mercè
Casals
Martínez
Martí Santmartí Sala
Cristina
Murcia
Caraballo

Aquesta designació deixa sense efecte la parcial efectuada al Decret núm. 2015-0480,
de 18 de juny de 2015.
ALTRES
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES

1

TITULAR
Tomàs Casero García

SUPLENT
Xavier Racero Esquius
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4

TITULAR
Joan
Carles
Batanés
Subirana
REGIDOR COMPETENT Cristian
Marc
Huerta
EN MOBILITAT
Vergés
REGIDOR COMPETENT Xavier Racero Esquius
EN
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
GFP
Antonio Castaño Cansino

1

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

1

TITULAR
Xavier Racero Esquius

SUPLENT
Cristian
Marc
Vergés

Huerta

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

1

TITULAR
Cristina Murcia Caraballo

SUPLENT
Mònica Cruz Franch

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

1
2
3
4
5

GRUP MUNICIPAL
GFP
GFP
CIU
ERC-AM
PSC-CP

TITULAR
Joan Carles Batanés Subirana
Mònica Cruz Franch
Narcís Lupón Sala
Àdria Mazcuñán i Claret
Cristina Murcia Caraballo

SUPLENT
(3)
Roger Grandia Borràs
David Uró i Vilanova
Tomàs
Casero
García

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

 CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES

1

TITULAR
Mònica Cruz Franch

SUPLENT
Joan Carles Batanés Subirana

CONSELL CIUTADÀ CONSULTIU DE CENTRES DE CULTE

1

GRUP MUNICIPAL
PRESIDENT

2

GFP

3
4

CIU
ERC-AM

TITULAR
SUPLENT
Joan
Carles
Batanés ---Subirana
Mònica Cruz Franch
Xavier
Racero
Esquius
Mercè Casals Martínez
Narcís Lupón Sala
Àdria Mazcuñán i Claret
David Uró i Vilanova
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Primer. Xavier Racero Esquius
Segon. Ingrid Bonells Casau

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

5

PSC-CP

Tomàs Casero García

Cristina
Caraballo

Murcia

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PLENARI DE BAGES TURISME

1

TITULAR
Joan
Carles
Subirana

SUPLENT
Batanés Xavier Racero Esquius

PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES

1

TITULAR
Joan
Carles
Subirana

SUPLENT
Batanés Xavier Racero Esquius

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

1

TITULAR
Joan Carles Batanés Subirana

SUPLENT
Xavier Racero Esquius

XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1

TITULAR
Xavier Racero Esquius

SUPLENT
Cristina Murcia Caraballo

1

GRUP MUNICIPAL
PRESIDENT

2

GFP

3

CIU

4
5

ERC-AM
PSC-CP

TITULAR
SUPLENT
Joan
Carles
Batanés ---Subirana
Ingrid Bonells Casau
Xavier
Racero
Esquius
Narcís Lupón Sala
Mercè
Casals
Martínez
Àdria Mazcuñán i Claret
David Uró i Vilanova
Cristina Murcia Caraballo
Tomàs
Casero
García
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CONSELL MUNICIPAL DE RÀDIO SANT FRUITÓS :

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

FEDERACIÓ DE RADIOS DE CATALUNYA

1
2

FUNCIÓ
Representant legal*
Responsable
l’organisme i mitjà

TITULAR
SUPLENT
Joan
Carles
Batanés Xavier Racero Esquius
Subirana
de Ingrid Bonells Casau
Mònica Cruz Franch

*L’alcalde n’ostenta la representació legal.
FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA
SUPLENT
Tomàs Casero García
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TITULAR
Joan Carles Batanés Subirana

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ANNEX 5. Constitució dels grups municipals i portaveus
GRUP
MEMBRES
PORTAVEU
MUNICIPAL
TITULAR
GFP
Joan
Carles
Batanés
Subirana
Xavier Racero Esquius
Xavier
Racero
Mónica Cruz Franch
Esquius
Cristian Marc Huerta Vergés
Ingrid Bonells Casau.
CIU

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

ERC-AM

Àdria Mazcuñán i Claret
David Uró i Vilanova

PSC-CP

Tomás Casero García
Cristina Murcia Caraballo

Mercè
Martínez

PORTAVEU
SUPLENT

Ingrid
Casau

Bonells

Casals Roger
Borràs

Grandia

Àdria Mazcuñán i David
Uró
Claret
Vilanova
Tomàs
García

Casero Cristina
Caraballo

i

Murcia

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

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

9. Cessió de drets de prestacions econòmiques vinculades (exp. 1531/2016)
PRIMER. En data 13 de novembre de 2013 es va adjudicar a Residència Tercera Edat
l’Onada SL el contracte mixt de prestació de gestió de servei públic i prestacions
accessòries d’obres de subministraments i de serveis per la concessió de la residència
i del centre de dia de la gent gran de Sant Fruitos de Bages.
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

SEGON. En data 25 d’abril de 2016 es va formalitzar l’acta de recepció de
l’equipament de la obra d’ampliació de la residència municipal d’avis el Lledoner.

EXPEDIENT

DNI BENEFICIARI

DP 2007 123382

39252601L

DP 2008 100761

39259132N

DP 2008 36253

39276342R

DP 2008 83846

39272978H

DP 2009 55792

39254044J

DP 2009 55838

37101616V

DP 2009 62966

39252828Q

DP 2009 74178

39252660D

DP 2010 63221

39252600H

DP 2010

39292516Y

731

DP 2010 73414

45213444K

DP 2012 41715

39258502D

DP 2014 23145

37028645W

Atès que l’Ajuntament continua sent el titular del servei, la Generalitat de Catalunya
abona els imports corresponents de les prestacions econòmiques vinculades
directament a l’Ajuntament. Per una millor i eficient gestió es veu necessari cedir els
esmentats drets de cobrament a la mercantil “Residència de Tercera edat l’Onada SL”
mentre duri el contracte.
S’ACORDA:
PRIMER.- Cedir els següents drets de les prestacions econòmiques vinculades
atorgades per la Generalitat de Catalunya (amb càrrec a la partida pressupostària
D/480000200/315b/000 i el centre gestor BE1353 de la Direcció General de Protecció
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies),que l’Ajuntament rep en
raó de la titularitat d’aquets serveis, a favor de la concessionària del servei “Residència
de Tercera edat l’Onada SL” mentre desenvolupi la gestió.
Les prestacions econòmiques vinculades dels usuaris de la residència i del centre de
dia municipal de Sant Fruitós de Bages “El Lladoner” que han demanat la cessió al
centre són els següents:
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TERCER. Determinats usuaris que es detallen mes avall de la residència i del centre
de dia municipal de Sant Fruitós de Bages “ El Lladoner” tenen dret a la prestació
econòmica vinculada atorgada per la Generalitat de Catalunya:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

EXPEDIENT

DNI BENEFICIARI

DP 2007 123382

39252601L

DP 2008 100761

39259132N

DP 2008 36253

39276342R

DP 2008 83846

39272978H

DP 2009 55792

39254044J

DP 2009 55838

37101616V

DP 2009 62966

39252828Q

DP 2009 74178

39252660D

DP 2010 63221

39252600H

DP 2010

39292516Y

731

DP 2010 73414

45213444K

DP 2012 41715

39258502D

DP 2014 23145

37028645W

SEGON.- Donar per cedits a favor de la concessionària del servei “Residència de
Tercera edat l’Onada SL” els propers drets de les prestacions econòmiques vinculades
que s’otorguin per la Generalitat de Catalunya sempre i quant l’usuari sol·liciti la cessió
del crèdit al centre residencial (amb càrrec a la partida pressupostària
D/480000200/315b/000 i el centre gestor BE1353 de la Direcció General de Protecció
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

QUART.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya i la mercantil
“Residència de Tercera edat l’Onada SL”.
CINQUÈ.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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.
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TERCER.- Facultar a l’Alcalde, Joan Carles Batanés i Subirana per la firma de la
present cessió de crèdit i altres documents que es considerin necessaris per la seva
formalització.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

10. Modificació de la delegació de funcions a la Diputació de Barcelona en matèria
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic i reserva de facultats (exp. 1537/2016)

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords
plenaris.
Per altra banda la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent modificar l'abast de la
delegació de les competències de gestió, de determinats ingressos de dret públic.
S’ACORDA:
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El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

PRIMER.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a
l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de
gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual cosa les
funcions delegades d’aquest tribut són les que a continuació s’especifiquen:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer
d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa
que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en
aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des
de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la
seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general
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SEGON.- 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 a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de
la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i
la normativa concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona,
reguladora de la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà
l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.
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Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats
liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les
devolucions d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de
comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la
normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel
concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les
obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes
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Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental (CNAATD).
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que
l’administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i
adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció
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Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal
i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa
sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

de totes les dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant
com de les que aportin directament els contribuents.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant
sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol
altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les
dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del
tractament.
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió
Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la
Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites
comunicacions o cessions.

Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Regla dotzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida,
les següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació a la
Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació
de la modificació esmentada i un cop acceptada es publiqui aquest acord, per a
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Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de
dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els
quals van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de
2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en
el Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

general coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació, tant en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i,
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
SISÈ.- 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:

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

11. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament de factures
anteriors a l’exercici 2016. (exp. 1587/2016)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I QUE NO HA ESTAT DICTAMINAT
PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Resultat de la votació: A favor : 11 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 2 ( 2 ERC )
ANTECEDENTS
Per providència de l’Alcaldia que inicia l’expedient es constata l’existència de tres
factures a l’Àrea de Serveis Econòmics corresponents a exercicis anteriors que no s’ha
abonat en aquests períodes degut a que no s’han presentat les factures dins del
mateix exercici econòmic, i cal reconèixer extrajudicialment els crèdits.
Vist l’informe d’intervenció 173/2016 obrant a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà
al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
consignació pressupostària.
Article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les
despeses d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,

Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren en la relació annexa, per
import de 20.698,42€ (IVA inclòs), corresponents a exercicis anteriors i que es tracta
de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents
àrees i regidories.
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els crèdits corresponents
a les factures indicades.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
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ACORDA

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Annex:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :

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

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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
12. Aprovació provisional de la Modificació puntual PGOM àmbit discontinu de
l’Avinguda Girona i el sector industrial El Grau (exp. 107/2016)
Primer. El Ple municipal en sessió de data 10 de març de 2016, va aprovar inicialment
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal en l’àmbit discontinu de
l’Avinguda Girona i el sector industrial El Grau, promoguda per l’Ajuntament i
redactada per Clara Roig Cortés, arquitecta.
Segon. L’acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al BOP de
1 d’abril de 2016, diari Regió-7 de 6 d’abril de 2016, tauler d’anuncis i web municipal a
fi que els particulars, associacions i corporacions formulessin suggeriments,
alternatives o al·legacions que considerin oportunes, així com sol·licitud d’informes als
organismes afectats i companyies per raó de llurs competències sectorials.
Durant la informació pública, s’ha formulat un únic escrit d’al·legacions, per part del
grup municipal de Convergència i Unió, per mitjà de la sol·licitud de la serva portaveu
que consta com l’entrada 2016-E-RC-1959.
Tercer. En data 26 d’octubre de 2016 (ID de registre E/001681-2016) Clara Roig
Cortés, tècnica redactora del projecte, presenta la proposta de la modificació puntual
als efectes de la seva aprovació provisional així com l’informe en resposta a les
al·legacions rebudes durant el període d’exposició pública.
Quart. Vist l’informe de l’arquitecta i del secretari i interventor municipals.

Primer. Desestimar l’al·legació presentada per Mercè Casals Martínez en qualitat de
Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, en base a l’informe signat per
l’arquitecta Clara Roig Cortés, per l’arquitecta municipal i pel secretari i interventor
municipals, que s’uneix com annex a aquest acte i motivació seva.
Segon. Aprovar provisionalment la Modificació puntual de l’Avinguda Girona i el sector
industrial El Grau.
Tercer. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat que resolgui sobre la seva
aprovació definitiva.
Quart. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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S’ACORDA:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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ANNEX. Informe de l’arquitecta Clara Roig Cortés
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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Informe de l’arquitecta municipal
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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Informe del Secretari
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

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

13. Aprovació provisional de la Modificació puntual PGOM en l’àmbit del Parc de
l’Agulla (exp. 270/2016)

Segon. L’acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al BOP de
1 d’abril de 2016, diari Regió-7 de 6 d’abril de 2016, tauler d’anuncis i web municipal a
fi que els particulars, associacions i corporacions formulessin suggeriments,
alternatives o al·legacions que considerin oportunes, així com sol·licitud d’informes als
organismes afectats i companyies per raó de llurs competències sectorials.
Durant el tràmit d’informació pública que s’han establert reunions tècniques i consultes
amb d’altres administracions, no s’ha presentat cap al·legació.
Quart. En data 26 d’octubre de 2016 (ID de registre E/001681-2016) i 4 de novembre
de 2016 (ID de registre E/001765-2016) Clara Roig Cortés, tècnica redactora del
projecte, presenta la proposta de la modificació puntual als efectes de la seva
aprovació provisional.
Cinquè. Atès l’informe de l’arquitecta i del secretari i interventor municipals.
S’ACORDA:
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Primer. El Ple municipal en sessió de data 10 de març de 2016, va aprovar inicialment
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal en l’àmbit del Parc de
l’Agulla, promoguda per l’Ajuntament i redactada per l’arquitecta Clara Roig Cortés.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Primer. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal en l’àmbit del Parc de l’Agulla.
Segon. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat que resolgui sobre la seva
aprovació definitiva.
Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, 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.
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

Primer. Vist el document anomenat Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipals en l’àmbit de la unitat d’actuació 15b “Cementiri”, promoguda per
l’Ajuntament i redactada per Josep Pinós Alsedà (Berrysar Sl).
Segon. Vist l’informe de l’arquitecta i del secretari i interventor municipals.
Tercer. Atès que l’objectiu de la modificació del PGOM és tal com diu la memòria:
. Ordenar i reconèixer les activitats existents.
. Establir una ordenació orientada als serveis.
. Ajustar l’ordenació a l’orografia existent.
. Facilitar la gestió de la unitat d’actuació.
Atès el que disposen els articles, 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
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14. Aprovació inicial de la Modificació puntual PGOM en l’àmbit de la unitat
d’actuació 15b “Cementiri” (exp. 441/2016)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOM en l’àmbit de la unitat
d’actuació 15b “Cementiri”, promogut per l’Ajuntament en el termes que consten en
l’expedient.
Segon. Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a
tots els Ajuntament limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

Quart. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l’emissió d’informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i companyies
subministradores de serveis, que l’han d’emetre en el termini d’un mes llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.
Cinquè. Atribuir al plànol O.7 del document unitari i del document comprensiu, la
condició de suspensió de tramitacions i llicències, qualificació aquesta que es
traslladarà a l’instrument de l’aprovació provisional i suspendre totes les llicències
previstes a l’article 73.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per
un termini màxim de dos anys.
Sisè. Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació.
Setè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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Tercer. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor :
En contra :
Abstencions :

7 (5 Gent fent Poble, 2 PSC)
2 (2 ERC)
4 (4 CIU)

15. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOM en l’àmbit del Portal
Nord (exp. 642/2015)

L’esmentat Avanç fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al diari
Regió-7 de 1 de juny de 2015, BOP de 4 de juny de 2015, tauler d’anuncis i web
municipal, a fi que els particulars, associacions i corporacions puguin formular els
suggeriments, alternatives o al·legacions que tinguin per convenient, així com
sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i
sol·licitar el document de referència sobre l’avaluació ambiental.
Durant el tràmit d’informació pública que s’han establert reunions tècniques i consultes
amb d’altres administracions, no s’ha formulat cap al.legació.
Segon. En data 25 d’octubre de 2016 (RE 4407) Joan Jordana Gisbert, tècnic redactor
del projecte, presenta a tràmit el projecte de Modificació puntual del PGOM en l’àmbit
del Portal Nord.
Tercer. Atès que l’objectiu de la modificació del PGOM és tal com diu la memòria:
. Dignificar i posar en valor l’àmbit de la modificació de planejament que constitueix
una de les façanes paisatgístiques i un portal d’entrada al municipi.
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Primer. El Ple municipal en sessió de data 13 de maig de 2015 va atorgar l’aprovació a
l’Avanç de la Modificació puntual del PGOM en l’àmbit del Portal Nord (zona industrial
EEPSA).

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

. Recuperar part de les riberes del riu Llobregat com a espai de connexió amb el nucli
urbà de Torroella de Baix i integració mediambiental de la llera del riu inclosa en
l’àmbit.
. Legalitzar la construcció industrial existent situada en sòl no urbanitzable.
. Fer efectives les càrregues urbanístiques derivades d’aquesta legalització.
. Donar resposta a la necessitat de mantenir i incentivar l’activitat econòmica del
municipi al barri de Torroella de Baix.
Quart. Atès l’informe de l’arquitecta i del secretari i interventor municipals.
Atès el que disposen els articles, 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOM en l’àmbit del Portal Nord,
promogut per l’Ajuntament en el termes que consten en l’expedient.
Segon. Obrir un període d’informació pública de quaranta cinc dies, mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir
audiència a tots els Ajuntament limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i
tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
Tercer. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat.
Quart. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l’emissió d’informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i companyies
subministradores de serveis, que l’han d’emetre en el termini d’un mes llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.
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S’ACORDA:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Cinquè. Atribuir al plànol Annex 7 del document unitari, la condició de suspensió de
tramitacions i llicències, qualificació aquesta que es traslladarà a l’instrument de
l’aprovació provisional i suspendre totes les llicències previstes a l’article 73.1 del DL
1/2010, de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys.
Sisè. Atribuir també la condició de plànol sobre suspensió de tramitacions i llicències
amb l’abast previst a l’apartat anterior, el plànol 8 del document comprensiu i assentar
en el seu cos una diligència que així ho expressi.
Setè. Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació.
Vuitè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
16. Aprovació del Programa de participació ciutadana del Pla d’ordenació
urbanística municipal (exp. 1580/2016)
S’ACORDA :
PRIMER. Aprovar el Programa de participació ciutadana del Pla d’ordenació
urbanística municipal, segons figura a l’annex d’aquest acord.
SEGON. Notificar a l’àrea de Planejament i infraestructures.
TERCER. Declarar que:
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

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.
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DE
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(BARCELONA)

Pàgina 81 de 135
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4SM7JA72LT2ZANDRNZHWTJ32E | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 81 de 135

ANNEX. Programa de participació ciutadana del Pla d’ordenació urbanística
municipal.
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

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

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Correcció d'errades en el Conveni col·laboració entre l’Ajuntament de St.
Fruitós de Bages i Ajuntament de Navarcles, per a la creació d’una aula
associada de música al municipi de Sant Fruitós de Bages (exp. 1475/2016)

1. En sessió plenària de data 11 juliol de 2012 es va aprovar l’expedient per a
subscriure el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Navarcles i Sant Fruitós
de Bages per a la creació d’un aula associada de música al municipi Sant Fruitós de
Bages. La minuta del conveni sotmès a la consideració del Ple al pacte VUITÈ.Finançament de la escola, punt 1. e) diu “La gestió administrativa de l’escola de
música correrà a càrrec de l’ ajuntament de Navarcles. Sota aquest concepte s’
integrarà la gestió de personal, rebuts, gestió i justificació de les subvencions, etc.. El
cost d’aquesta gestió es fitxa en el 5% de la facturació total de l’escola i serà repartit a
parts iguals entre els ajuntaments.” (Ref./ expedient arxiu /Unitat d’ instal·lació 3788).
2. L’Ajuntament de Navarcles, en sessió plenària de data 4 de juliol de 2012 va
aprovar l’expedient per a subscriure el Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Navarcles i Sant Fruitós de Bages per a la creació d’un aula associada de música al
municipi Sant Fruitós de Bages. La minuta del conveni sotmès a la consideració del
Ple al pacte VUITÈ.- Finançament de la escola, punt 1. e) diu “La gestió administrativa
de l’escola correrà a càrrec de l’ ajuntament de Navarcles. Sota aquest concepte
s’integrarà la gestió de personal, nòmines, rebuts, gestió i justificació de subvencions,
etc.. El cost d’aquesta gestió es fixa en el 3% dels costos directes de l’escola i serà
repartit a parts iguals entre els Ajuntaments.”
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Antecedents de fet.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. En data 24 d’octubre de 2012 es formalitza dit conveni. El conveni signat al pacte
VUITÈ.- Finançament de la escola, punt 1. e) diu

4. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6246, de data 5 de novembre de
2012 es publica el text del conveni de col·laboració entre l’ ajuntament de Navarcles i
Sant Fruitós de Bages per a la creació d’un aula associada de música al municipi Sant
Fruitós de Bages. Al pacte VUITÈ.- Finançament de la escola, punt 1. e) diu

5. En els comptes, per a cada una de les anualitats (curs escolars) per el repartiment
de las despeses entre els ajuntaments reiteradament esmentades el percentatge
aplicat va esser el 3%.
S’ ha constatat doncs, que existeix una errada material que cal rectificar.
Fonaments de drets.

2. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, segons el qual les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància
de part els errors materials de fet o aritmètics existents al seus actes.
3. Tenint en compte la competència reconeguda al Ple i de conformitat amb el que
disposen els articles 172 i 175 del ROF, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre,
S’ACORDA:
Primer.- Rectificar els errors materials del Conveni de col·laboració entre l’ajuntament
de Navarcles i Sant Fruitós de Bages per a la creació d’un aula associada de música
al municipi Sant Fruitós de Bages formalitzat en data 24 d’octubre, en el següent
sentit:
On diu
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1. Es considera que el text legalment vàlid és el de la publicació oficial.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Pacte VUITÈ.- Finançament de la escola, punt 1.e)

Ha de dir
Pacte VUITÈ.- Finançament de la escola, punt 1.e) “La gestió administrativa de
l’escola correrà a càrrec de l’ ajuntament de Navarcles. Sota aquest concepte
s’integrarà la gestió de personal, nòmines, rebuts, gestió i justificació de les
subvencions, etc.. El cost d’aquesta gestió es fixa en el 3% dels costos directes de
l’escola i serà repartit a parts iguals entre els ajuntaments.”
Segon.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Navarcles i donar trasllat del
present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Declarar que:
-

-

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

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

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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

PRECS I PREGUNTES
18. Pregunta que presenta el grup municipal CIU sobre la modificació de
circulació a Pineda de Bages (exp. 1620/2016)
El dia 27 d’octubre del 2016 el nostre grup municipal va presentar un escrit a
l’ajuntament en referència a la proposta que feia l’equip de govern sobre la
reordenació de la circulació a Pineda de Bages. Aquest escrit deia així:
“Que en referència a l’ordenació de la circulació i senyalització de Pineda de Bages, en
data 25 de juliol de 2016 vàrem rebre un correu amb un plànol adjunt i una petita
explicació del que es pretenia fer, i se’ns demanava l’opinió al respecte. Degut al poc
detall, tant del plànol com de l’explicació, i al poc marge de temps que es va donar, la
nostra resposta fou breu, però vàrem incidir en el fet que no trobàvem necessari fer la
majoria dels carrers de la urbanització fossin d’un sol sentit, i que aquesta necessitat la
veiem només en aquells carrers en que per motius de seguretat fos del tot
indispensable, com ara el Carrer Empordà. En tot cas la nostra prioritat anava
encaminada a ordenar les zones d’aparcament, de tal manera que s’acceptés
l’aparcament de cotxes a un sol costat de la via, i així poder deixar el doble sentit de
circulació en el màxim de carrers possibles.

no acabem de compartir, ja que al nostre entendre el fet de saber que no vindrà cap
cotxe en sentit contrari fa que inconscientment estiguem més segurs i per tant no es
redueixi la velocitat)
 Carril bici per reduir els riscos dels veïns, adults i infants, que van en bicicleta,
sense concretar si es faria carril bici a tota la urbanització o només en una part.
 Evitar l’estacionament damunt de les voreres, ja que aquest comportament les
estava fent malbé.
Tot i les explicacions, en aquesta reunió no se’ns va facilitar cap tipus de plànol, ni
se’ns va ensenyar cap document gràfic on es pogués apreciar el detall del projecte.
Això no va passar fins el dia 3 d’octubre en que vàrem rebre un correu convocant-nos
a una nova reunió pel dia 6 d’octubre de 2016, i en aquest correu s’adjuntaven els
plànols del detall del projecte.
Amb la documentació que se’ns va facilitar el 3 d’octubre vàrem poder observar aquest
detall i que malauradament no s’havia fet cas a la nostra proposta d’evitar al màxim els
carrers d’un sol sentit, i d’ordenar l’aparcament amb preferència a un costat de la via,
sinó ben al contrari, que a bona part dels carrers es podrà aparcar a ambdós costats i
en canvi a uns quants carrers no es podrà ni aparcar.
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El dia 8 de setembre de 2016 vàrem assistir a una reunió en la que el tècnic redactor
del projecte ens va explicar de forma genèrica quin era el sentit d’aquell projecte i les
prioritats que s’havien definit alhora de desenvolupar-lo:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

També vàrem observar que el carril bici que es proposa és un únic carril que voreja la
urbanització, fet que no ens desagrada, però que no evita els perills dels quals se’ns
va parlar a la primera reunió, ja que la gran majoria de veïns, adults i infants, hauran
de circular pels carrers de la urbanització sense carril bici, fins a trobar-lo en un dels
extrems de la urbanització. El projecte presentat no inclou la previsió d’un carril bici a
la carretera BV-4501 de Manresa-Santpedor, tot i que aquest govern municipal hauria
de ser coneixedor que la Generalitat de Catalunya està treballant ja en aquest
projecte. (Veure Regió7 del 22/02/2016 que s’adjunta).
Tampoc trobem encertat que pel fet d’incorporar aquest carril bici es prohibeixi
l’estacionament en carrers amb una densitat de població molt baixa i per tant poc
transitats, com pot ser el cas del Carrer dels Segadors, on només hi viu una família, la
qual no podrà deixar el cotxe al carrer ni un moment, per què estarà prohibit
estacionar, i els seus convidats, o ells mateixos, hauran d’anar a aparcar lluny de la
seva casa, malgrat viure en un lloc on no hi ha ni una sola casa, ni als costats ni al
davant.
No ens satisfà gens, ans el contrari, que per arribar a les cases situades en els carrers
d’un sol sentit, s’hagin de donar volts i volts fins a poder arribar. Pensem que aquest
fet crearà problemes alhora de poder accedir als habitatges, principalment per les
persones que no hi viuen o no hi accedeixen de forma habitual, i que evidentment
incrementarà el trànsit rodat a la urbanització, ja que molts veïns hauran de circular per
més carrers que no pas ara per poder accedir al seu domicili.

En referència a la proposta d’ubicació dels contenidors cal dir que el projecte no
respecta una de les àrees que s’han inaugurat recentment al Carrer Alzina, però
suposem que deu ser un error de l’equip redactor. Tot i així el nostre grup municipal té
una proposta a fer en aquest sentit que es presentarà properament i que divergeix en
molt de la proposada en aquest projecte.

Si que és cert que aquest projecte intenta donar solució a una de les problemàtiques
plantejades en la primera reunió per part de l’Associació de Veïns de Pineda, que és la
zona d’aparcament al voltant de l’Escola Flama. Amb la solució que es planteja es
dibuixen nous espais d’aparcament al voltant de l’escola que facilitaran que els usuaris
puguin aparcar i no envaeixin altres espais, tal i com passa ara, en que s’aparca o es
para en doble filera, damunt les voreres o davant de sortides de vehicles.
Bé, malgrat la bona intenció que pugui tenir aquesta proposta, d’ordenar la circulació
de la urbanització de Pineda de Bages, per tal de millorar la situació actual, pensem
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També hem trobat incongruències com ara que un carrer sigui tot ell d’un sol sentit,
excepte en un petit tram que té el sentit contrari. Això passa, per exemple, amb el
carrer dels Oms, que enllaça amb el Carrer de la Mònica. Ambdós carrers segueixen el
sentit descendent, a excepció del petit tram comprès entre els carrer Faig i Poal, en
que el sentit és ascendent.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

que no és del tot encertada i que no s’adequa a les circumstàncies, situacions i
necessitats reals dels veïns que hi viuen.
És per aquest motiu que vàrem demanar al regidor que fa la proposta, en Cristian
Marc Huerta, que abans d’aprovar aquest projecte es fes una consulta als veïns, i
poder així copsar la seva opinió i suggeriments, i veure si realment es considera
encertada per les persones que hi viuen i que en seran els usuaris més directament
afectats, o bé caldria fer-hi modificacions. La resposta que vàrem rebre va ser un NO
rotund, que de cap de les maneres, i que ell ja havia parlat amb alguns veïns que li
havien donat el seu vistiplau.
Lamentem aquesta postura tant negativa i intransigent, i lamentem també que no es
demani l’opinió a tots els veïns, sinó només a alguns coneguts del regidor que fa la
proposta.
Per altra banda també volem agrair que se’ns hagi convidat a conèixer aquest projecte
abans de ser aprovat i que se’ns hagi donat l’oportunitat de donar la nostra opinió,
encara que aquesta no s’hagi tingut en compte”.
Aquest escrit acabava amb dues peticions que considerem importants a fer:

2. Que en qualsevol cas, tant si es tenen en compte les nostres aportacions com no,
es faci públic el projecte a tots els veïns de Pineda, per tal que puguin opinar i que es
tinguin en compte les seves consideracions, tot això abans d’aprovar definitivament
aquest projecte.
A dia d’avui no hem rebut cap resposta, ni al nostre escrit ni a les peticions que fèiem.
També hem vist a la premsa escrita i hem escoltat a la ràdio municipal al regidor
Cristian Marc, sobre el fet que l’ajuntament reordenarà la circulació a Pineda de
Bages.
Sabem també que la Junta de l’Associació de Veïns de Pineda havia demanat
expressament que es fes una consulta al veïns abans de fer cap actuació.
És per aquests motius que volem traslladar al ple les següents preguntes:
Primera.- L’equip de govern farà una consulta als veïns de Pineda per conèixer la
seva opinió abans d’iniciar tots aquests canvis? Si és que no, per quins motius no es
consultarà als veïns?
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1. Que es tingui en compte aquest escrit, amb les aportacions que es fan, per tal de
millorar el projecte, en el sentit de facilitar als veïns la circulació, evitar perills
innecessaris i poder aparcar al carrer de forma ordenada, en un sol costat, però evitant
les exclusions d’aparcament, com ara passa en alguns casos.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Segona.- L’equip de govern ha incorporat alguna modificació al projecte, que vagi en
el mateix sentit d’algunes de les aportacions que ha fet el nostre grup municipal?, si és
que sí, quines són les aportacions que s’han tingut en compte?
Sant Fruitós de Bages, 1 de desembre de 2016
Grup Municipal de Convergència i Unió
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

19. Pregunta que presenta el grup municipal CIU sobre el treball que ha de fer la
Comissió per a la redacció del “Pla de l’espai verd urbà" (exp. 1621/2016)

La moció posava de manifest la manca de manteniment i neteja que patia aquest
espai, i gràcies al consens de tots els grups municipals es va arribar a l’acord de crear
una comissió per redactar el “Pla de l’espai verd urbà”, que afecti a tots els espais
verds del municipi i presenti les funcions pròpies d’un pla d’usos.
Des del setembre de 2015 aquesta comissió s’ha reunit en dues ocasions, la primera
el mes d’octubre de 2015 i la segona el mes de maig de 2016, però de moment, tot i
que s’hi està treballant, no s’ha arribat a l’objectiu final de tenir una pla que pugui ser
aprovat pels grups municipals.
Malgrat això, hem vist com l’equip de govern ha fet algunes actuacions concretes en
alguns d’aquests espais verds urbans, com ara a la Torre Sanmartí, on ha col·locat
uns bancs de fusta i una paperera al costat de l’Insitut Gerbert d’Aurillach, o al mateix
espai del bosquet, on s’hi ha fet diferents actuacions, incorporant mobiliari i equipació
per a l’activitat física.
Entenem que l’esperit d’aquest “Pla de l’espai verd urbà”, era precisament el
d’ordenar els espais i dotar-los dels usos que es consideressin pertinents, amb el
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El 9 setembre de 2015 va quedar aprovada una moció, presentada inicialment pel grup
municipal d’ERC, i posteriorment modificada pels portaveus de la resta de grups
municipals, a la qual ens vàrem adherir, en referència a la rehabilitació, millora i
manteniment del Parc de la Torre Sanmartí.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

mobiliari necessari i amb el consens de tots els grups municipals que formem part
d’aquesta comissió.
És per tot el que hem exposat que se’ns plantegen els següents dubtes que exposem
al Ple:
Primer.- El govern municipal té intenció d’elaborar aquest “Pla de l’espai verd urbà”
amb el consens de tots els grups municipals?
Segon.- L’equip de govern seguirà fent actuacions als espais verds urbans, sense que
s’hagi definit i aprovat el “Pla de l’espai verd urbà”?
Tercer.- Quan és previst que el sr. Joan Carles Batanés convoqui de nou la Comissió
per la redacció del “Pla de l’espai verd urbà”?
Sant Fruitós de Bages, 1 de desembre de 2016
Grup Municipal de Convergència i Unió
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ges
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

20. Pregunta que presenta el grup municipal CIU sobre la informació que ha
aparegut a la premsa comarcal en referència a una decisió de l’Oficina
Antifrau sobre la decisió del govern de Sant Fruitós de modificar les tarifes a
favor dels gestors de la residència (exp. 1623/2016)
Acabem de conèixer la noticia publicada al web http://www.naciodigital.cat/manresa/
que l’Oficina Antifrau ha declarat nul·la la decisió del govern de Sant fruitós de
modificar tarifes a favor dels gestors de la residència.
Acabem de sol·licitar informació a l’Oficina Antifrau per telèfon, els quals ens han
demanat que fem una petició via e-mail al transparència@antifrau.cat , i així ho hem
fet, però evidentment encara no hi ha hagut temps material de rebre una resposta.
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Tenint en compte que en aquests moments el ple és apunt de convocar-se i sense
tenir cap més altra informació que la que hem pogut llegir a la premsa, presentem
pregunta al ple del mes de desembre de 2016, per tal de rebre explicacions per part de
l’equip de govern, ja que creiem que com a regidors ens mereixem estar informats
sobre els assumptes que fan referència al nostre municipi.
Així doncs fem la següent pregunta al Ple:


Ens poden explicar amb detall què ha succeït en referència a aquest
assumpte i com s’ha conclòs, si és el cas?

Moltes gràcies.
Sant Fruitós de Bages, 2 de desembre de 2016
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Grup Municipal de Convergència i Unió
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

21. Pregunta que fa el grup municipal de Gent fent Poble a la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió, Sra. Mercè Casals Martínez: ( al.legació 1
PDUA ) (exp. 1626/2016)
Aquest passat mes de novembre la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre
informe favorable al PDUA de l’aeròdrom Barcelona-Bages situat al nostre municipi.
Així mateix el Conseller de Territori i Sostenibilitat aquesta passada setmana ha signat
la seva aprovació.

-

Molèsties de soroll (sol·licitud d’un estudi acústic més complert)
 En el seu relat, de forma resumida, vostè deia que “el soroll
continuat de l’avió ocasiona molèsties als veïns, amb un impacte
molt gran en la seva vida quotidiana”. Deia que “ l’estudi acústic
del PDUA no s’adequa a la realitat existents, sent necessari la
realització d’un estudi real ....”. I deia que “l’estudi acústic hauria
d’incloure la possible i probable afectació al benestar general
dels ciutadans ...”.

-

La Generalitat de Catalunya li respon, de forma resumida:
 Que l’estudi acústic ha estat validat pel Servei per a la Prevenció
de la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Direcció General
de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
 Que els estudis realitzats són un mesurament fet el dia 25 de
setembre de 2015 per l’empresa Enginyeria, Estudis i Gestió
Ambiental, contractada per l’operador de l’aeròdrom. En la
resposta a l’al·legació la generalitat indica que “els nivells sonors
de l’avaluació compleixen amb els valors límits permesos per la
legislació de prevenció de la contaminació acústica”.
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Durant el termini d’exposició pública del document del PDUA de l’aeròdrom BarcelonaBages vostè com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió al nostre
ajuntament va presentació un document d’al·legacions on una d’elles deia:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Hi ha un segon mesurament fet el 20 de novembre de 2015 per
l’empresa BureauVeritas contractada per l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, sense coneixement per part de l’operador, i on
la Generalitat en la seva resposta li diu “de nou es determina
que es compleixen els nivells sonors límit en els punts i períodes
mesurats”.
I també hi ha un tercer mesurament realitzat el 12 de desembre
de 2015 per l’empresa Querol & Colomer consultors acústics,
contractada per l’Ajuntament de Santpedor i fet sense
coneixement per part de l’operador de l’aeròdrom on la
Generalitat diu: “ el nivell sonor de l’aeròdrom no va sobrepassar
els valors límit d’immissió ...”.
Concloent en les al·legacions que “els estudis anteriors
confirmen els valors de l’impacte acústic inclòs en l’EAE, validant
l’adequació de l’activitat aeronàutica a la legislació referent a la
contaminació acústica a l’entorn de l’aeròdrom”.
La pregunta que se li dirigeix és la següent:
El seu grup municipal té clar amb la resposta que li dóna la Generalitat de Catalunya
en les al·legacions al PDUA, en contra del què vostès afirmaven, que tant l’estudi
acústic (EAE) inclòs en el projecte, com amb les tres mesures realitzades
posteriorment, es compleix a l’aeròdrom Barcelona-Bages amb els nivells sonors
legalment establerts ?
Atentament,

Sant Fruitós de Bages, 5 de desembre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
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Grup municipal de Gent fent Poble

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

22. Pregunta que fa el grup municipal de Gent fent Poble a la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió, Sra. Mercè Casals Martínez ( al.legació 2
PDUA ) (exp. 1627/2016)
Aquest passat mes de novembre la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre
informe favorable al PDUA de l’aeròdrom Barcelona-Bages situat al nostre municipi.
Així mateix el Conseller de Territori i Sostenibilitat aquesta passada setmana ha signat
la seva aprovació.
Durant el termini d’exposició pública del document del PDUA de l’aeròdrom BarcelonaBages vostè com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió al nostre
ajuntament va presentació un document d’al·legacions on una d’elles deia:

-

Possibles inseguretats:
La proximitat de la capçalera 28 de la pista de vol amb la
carretera C-25 (amb un gran volum de vehicles pesants i
elevades velocitats) representa una situació de perill i
inseguretat.
Les operacions plantejades per millorar la seguretat de les
operacions per la capçalera 28 en relació al camí rural perimetral
a l’àmbit del PDUA es refereixen a regular la circulació en aquest
tram de camí ....(...). El document no defineix el tipus concret
d’actuacions, pel qual és difícil assegurar la reducció exigible del
perill.
Es requereix confirmar que la recent aprovació del Reial Decret
1070/2015 que aprova les normes tècniques de seguretat
operacions dels aeròdroms d’us restringit no implica
controvèrsies amb el contingut del PDUA.

La Generalitat de Catalunya li respon, de forma resumida:
 La proximitat del traçat de la carretera C-25 respecte de la
capçalera 28 de la pista de col de l’aeròdrom ha estat tinguda en
compte per la redacció del PDUA.
 L’article 37.2.d de la normativa del PDUA exigeix la implantació
de mesures de seguretat activa i passiva al tram del vial
perimetral més proper a la capçalera 29 de la pista de vol.
 No es considera necessari una definició més concreta de les
actuacions ..(...).
 Les determinacions d’aquesta nova reglamentació han estat
incorporades al contingut de la normativa i defineixen les
condicions de disseny de la infraestructura ... (...).

La pregunta que se li dirigeix és la següent:
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AJUNTAMENT
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El seu grup municipal té clar amb la resposta que li dóna la Generalitat de Catalunya
en les al·legacions al PDUA, en contra del què vostès afirmaven, que la instal·lació no
genera inseguretats i que les mesures que indicaven ja estaven incloses en el text del
PDUA amb anterioritat ?
Atentament,
Grup municipal de Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 5 de desembre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

Aquest passat mes de novembre la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre
informe favorable al PDUA de l’aeròdrom Barcelona-Bages situat al nostre municipi.
Així mateix el Conseller de Territori i Sostenibilitat aquesta passada setmana ha signat
la seva aprovació.
Durant el termini d’exposició pública del document del PDUA de l’aeròdrom BarcelonaBages vostè com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió al nostre
ajuntament va presentació un document d’al·legacions on una d’elles deia:
-

IMPACTE SOBRE ESPAIS DE VALOR NATURAL DEL PLA DE BAGES

-

La Generalitat de Catalunya li respon, com a conclusió:
 No es pot afirmar en cap cas que el desenvolupament del PDUA
impliqui la desaparició dels espais naturals de l’entorn.

La pregunta que se li dirigeix és la següent:
El seu grup municipal té clar amb la resposta que li dóna la Generalitat de Catalunya
en les al·legacions al PDUA, en contra del què vostès afirmaven, que en cap cas el
desenvolupament del PDUA farà desaparèixer els espais naturals de l’entorn ?
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23. Pregunta que fa el grup municipal de Gent fent Poble a la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió, Sra. Mercè Casals Martínez ( al.legació 3
PDUA ) (exp. 1628/22016)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Atentament,
Grup municipal de Gent fent Poble

Sant Fruitós de Bages, 5 de desembre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

24. Pregunta que fa el grup municipal de Gent fent Poble a la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió, Sra. Mercè Casals Martínez ( al.legació 4
PDUA ) (exp. 1629/2016)

Durant el termini d’exposició pública del document del PDUA de l’aeròdrom BarcelonaBages vostè com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió al nostre
ajuntament va presentació un document d’al·legacions on una d’elles deia:
-

TRÀMIT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Es demana que es realitzi una avaluació d’impacte ambiental
ordinària tal com disposa la legislació ambiental.

-

La Generalitat de Catalunya li respon:

La tramitació ambiental del PDUA respon a la Llei 21/2013
d’avaluació ambiental, que estableix el procediment d’avaluació
ambiental estratègica ordinària corresponent als plans i
programes. No es tracta d’una avaluació ambiental estratègica
simplificada aplicable a plans i programes de menor influència.
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Aquest passat mes de novembre la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre
informe favorable al PDUA de l’aeròdrom Barcelona-Bages situat al nostre municipi.
Així mateix el Conseller de Territori i Sostenibilitat aquesta passada setmana ha signat
la seva aprovació.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)


No s’ha de confondre l’avaluació ambiental del PDUA amb
l’avaluació ambiental corresponent a l’anterior tramitació del
projecte d’actuacions específiques d’interès públic a l’aeròdrom
de Sant Fruitós de Bages, que es va correspondre, tal com
determina la legislació ambiental, amb una avaluació d’impacte
ambiental simplificada, tal com van determinar en el seu moment
els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament
de Territori i Sostenibilitat.
La tramitació ambiental del projectem d’actuacions específiques
va obtenir el corresponent Informe Ambiental Estratègic, mentre
que la tramitació ambiental del PDUA haurà d’obtenir la
corresponent Declaració Ambiental Estratègica, tractant-se de
tramitacions independents.

La pregunta que se li dirigeix és la següent:
El seu grup municipal té clar amb la resposta que li dóna la Generalitat de Catalunya
en les al·legacions al PDUA, en contra del què vostès afirmaven, que la tramitació
ambiental duta a terme per a l’aprovació del PDUA de Sant Fruitós de Bages està
realitzada conforme a la llei aplicable, i que així mateix el tràmit ambiental que es va
fer també correctament en el tràmit anterior del projecte d’actuacions específiques
d’interès públic a l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages ?
Atentament,

Sant Fruitós de Bages, 5 de desembre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

Pàgina 111 de 135
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4SM7JA72LT2ZANDRNZHWTJ32E | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 111 de 135

Grup municipal de Gent fent Poble

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

25. Pregunta que fa el grup municipal de Gent fent Poble a la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió, Sra. Mercè Casals Martínez ( al.legació 5
PDUA ) (exp. 1630/2016)
Aquest passat mes de novembre la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre
informe favorable al PDUA de l’aeròdrom Barcelona-Bages situat al nostre municipi.
Així mateix el Conseller de Territori i Sostenibilitat aquesta passada setmana ha signat
la seva aprovació.

-

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ
 Es demana que es creï una Comissió de Coordinació amb
representació dels veïns afectats, l’Ajuntament de Sant fruitós de
Bages, la Generalitat de Catalunya i els promotors de l’activitat,
per tal d’efectuar un seguiment del compliment de totes les
prescripcions i assegurar que la normativa es desenvolupa
sense afectació negativa pels veïns i d’acord amb la normativa
vigent.

-

La Generalitat de Catalunya li respon,:
 Que en data 14 de juliol de 2014 es va aprovar definitivament el
Conveni de col·laboració per a la millora i dinamització del
l’activitat de l’aeròdrom de Sant fruitós de Bages.
 Que aquest conveni, incorporat com a estudi complementari al
PDUA, es va establir entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages i l’empresa Airpirineus SLU propietària de l’aeròdrom,
inclou entre els seus acords la creació d’una Comissió paritària
de seguiment per potenciar i vetllar el bon veïnatge entre
l’aeròdrom i el territori.
 Dins de les funcions de la Comissió s’especifiquen entre d’altres,
els següents aspectes:
- Consensuar les rutes operacionals.
- Informar i controlar el número d’operacions i el
volum d’activitat que es produeix.
- Controlar el compliment de les determinacions i
limitacions establertes especialment en quant a
les emissions i al nivell de l’impacte acústic de les
diferents operacions de l’aeròdrom.
 Es pot comprovar com la finalitat d’aquesta Comissió paritària ja
formada coincideix amb els objectius proposats a l’al·legació per
a la Comissió de coordinació demanada ... (...).
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Durant el termini d’exposició pública del document del PDUA de l’aeròdrom BarcelonaBages vostè com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió al nostre
ajuntament va presentació un document d’al·legacions on una d’elles deia:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Les qüestions que se li dirigeixen en aquesta “Pregunta de Ple” són les següents:
1) El seu grup municipal té clar amb la resposta que li dóna la Generalitat de
Catalunya en les al·legacions al PDUA, que la Comissió que vostès demanen
ja existia des de juliol de 2014, creada a proposta del Govern Municipal, per
tant des de fa més de dos anys ?
2) El seu grup municipal, que participa en aquesta Comissió paritària des del seu
inici, no coneix les funcions de la citada Comissió, que hagi de demanar una
comissió igual a la quina ja existeix i que hagi d’esser la Generalitat qui li digui
?
3) Aquest fet de demanar des de CiU la creació d’una cosa que ja existeix, creu
vostè que s’emmarca dins de la seva política actual de demanar que es faci
allò que ja s’està fent des del Govern Municipal ?
Atentament,
Grup municipal de Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 5 de desembre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

26. Pregunta que fa el grup municipal de Gent fent Poble al regidor de
Convergència i Unió Sr. Vicenç Llorens Concustell (al·legació 1 AAVV Pineda
PDUA) (exp. 1631/2016)
Aquest passat mes de novembre la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre
informe favorable al PDUA de l’aeròdrom Barcelona-Bages situat al nostre municipi.
Així mateix el Conseller de Territori i Sostenibilitat aquesta passada setmana ha signat
la seva aprovació.
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Durant el termini d’exposició pública del document del PDUA de l’aeròdrom BarcelonaBages l‘Associació de veïns de Pineda de Bages va presentar al·legacions, la qual
cosa li posem en coneixement en cas que no ho sabés.
Que aquestes al·legacions presentades per l’AAVV de Pineda de Bages, anaven
signades pel seu president, el Sr. Vicenç Llorens Concustell.
Que les al·legacions contenien una “consideració preliminar”
“contextualització del PDUA”.

referint

a la

Que aquesta consideració preliminar deia que des de l’Associació de Veïns es va
formular recurs d’alçada en data 16/03/15 contra l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de data 23/01/15, d’aprovació de la
primera fase del projecte d’actuació específica d’interès públic de l’aeròdrom de Sant
Fruitós de Bages.
Que la resposta feta per la Generalitat de Catalunya dins del cos de les al·legacions ha
estat:
En referència al Recurs interposat, es va realitzar resolució del Director
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 15/04/15 desestimant la
petició de suspensió de l’executivitat de l’acord impugnat, entenent que les
actuacions que l’acord permet es limiten a l’adequació d’unes infraestructures
ja existents amb clara necessitat d’actuacions de conservació determinada pel
Pla d’aeroports, aeròdroms i helporst 2009-2015, en el marc de les
autoritzacions previstes en sòl no urbanitzable.

Aquesta pregunta ens suscita algunes qüestions que se li dirigeixen com a regidor de
Convergència i Unió, i són les següents:
1) Sap vostè si el president de l’Associació de Veïns de Pineda tenia coneixement
d’aquesta resolució on la Generalitat de Calalunya li desestimant el seu recurs
?
2) L’Associació de Veïns presenta al·legacions al PDUA en data 12 de gener de
2016. La resolució desetimatòria que es fa contra l’Associació de Veïns de
Pineda és del 15 d’abril de 2015 (per tant 9 mesos abans). Vostè com a regidor
de CiU coneixia la resposta desestimant el Recurs de l’AAVV per part de la
Generalitat ?
3) En cas afirmatiu: perquè creu vostè que el president de l’AAVV presenta en
una al·legació un assumpte que se’ls ha desestimat ?
4) En cas negatiu: per què creu que el president de l’Associació de Veïns de
Pineda no li diu res a vostè al respecte de la desestimació del recurs ?
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Atentament,
Grup municipal de Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 5 de desembre de 2016
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

27. Pregunta que fa el grup municipal de Gent fent Poble al regidor de
Convergència i Unió Sr. Vicenç Llorens Concustell (al·legació 2 AAVV Pineda
PDUA) (exp. 1633/2016)

Durant el termini d’exposició pública del document del PDUA de l’aeròdrom BarcelonaBages l‘Associació de veïns de Pineda de Bages va presentar al·legacions, la qual
cosa li posem en coneixement en cas que no ho sabés.
Que aquestes al·legacions presentades per l’AAVV de Pineda de Bages, anaven
signades pel seu president, el Sr. Vicenç Llorens Concustell.
L’al·legació primera deia:
 Vulneració del dret de participació de l’Associació de veïns de Pineda en les
fases preliminars del procediment d’avaluació estratègica.
Que la resposta feta per la Generalitat de Catalunya dins del cos de les al·legacions ha
estat, de forma resumida:


Es considera que la participació de l’associació en el procediment d’avaluació
ambiental estratègica no ha vulnerat el seu dret de participació en la fase de
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Aquest passat mes de novembre la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va emetre
informe favorable al PDUA de l’aeròdrom Barcelona-Bages situat al nostre municipi.
Així mateix el Conseller de Territori i Sostenibilitat aquesta passada setmana ha signat
la seva aprovació.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)



redacció del document d’abast per part del Servei de Plans i Programes de la
Subdirecció General d’Avaluació Ambiental.
La Sol·licitud expressa del seu reconeixement com a persona interessada es
va realitzar al procediment de tramitació del projecte d’actuacions específiques
d’interès públic a l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.

Aquesta pregunta ens suscita algunes qüestions que se li dirigeixen com a regidor de
Convergència i Unió, i són les següents:
1) Sap vostè si el president de l’Associació de Veïns de Pineda està al cas que la
Generalitat de Catalunya no li ha donat la raó ?, hi ha parlat vostè ?
2) Amb la resposta que dóna la Generalitat de Catalunya es manifesta que
l’AAVV de Pineda ha estat degudament informada i participada en el procés.
N’era coneixedor vostè abans del dia d’avui en què li fem aquesta pregunta ?
Atentament,

Grup municipal de Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 5 de desembre de 2016

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S1 Aprovació de la concertació d’una operació de préstec per import de
852.995,02 € per la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
municipal (exp. 1578/2016)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Primer.- L’Ajuntament va sol·licitar al “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE)” un préstec per import final de 852.995,02 € de conformitat amb
l’establert a la convocatòria del Programa de ajudes IDAE per la renovació de les
instal·lacions d’enllumenats exteriors municipals segons la resolució de data 28 d’abril
de 2015 del IDAE, per la qual es publica la resolució de data 24 de març de 2015, del
Consell d’Administració, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la
convocatòria del programa d’ajudes per la renovació de les instal·lacions d’enllumenat
exterior municipal.
En data 29 de novembre de 2016 l’IDAE va emetre resolució complementària per la
resolució de data 27/01/2016 per la que es determina l’import final del préstec màxim a
concedir a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el context de la Resolució del
Consell d’Administració del IDAE de 24 de març, per el que s’estableixen les bases
reguladores i convocatòria del programa d’ajudes per la renovació de les instal·lacions
d’enllumenat exterior municipal, publicat mitjançant resolució de data 28 d’abril de
2015 (BOE número 107, de 5 de maig de 2015).
Segon.- En data 22 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va acceptar l’ajuda
concedida per el Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) per la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
municipal dirigit als Ajuntaments (resolució de 27 de gener de 2016).
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció que acompanya l’expedient.
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Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Quart.- Vist que de conformitat amb l'establert en l'article 52.2 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, correspon
al Ple l’aprovació de la present operació de crèdit.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de la
renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal amb les condicions
següents i segons l’annex del contracte adjunt al present acord:
Import del préstec: 852.995,02
Tipus d’interès: 0% (diferencial que compleix els criteris de prudència financera,
establerts per la Secretaria General del Tresor i Política Financera, en aplicació del
que estableix l’art. 48.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per R.D.
Legislatiu 2/2004)
Termini d’amortització: 10 anys, amb 12 mesos de carència inclosa
Meritament d’interessos: 0,00 %
Comissions: no n’hi ha
Destí: renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal
Segon.- Facultar a l’Alcalde, Joan Carles Batanés i Subirana per la firma de la present
operació de crèdit i altres documents que es considerin necessaris per la seva
formalització.
Tercer.- Comunicar la concertació de préstec a llarg termini al Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, òrgan de tutela financera
de les entitats locals a Catalunya.

Cinquè.- Declarar que:
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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.
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Quart.- Notificar el present acord a l’Institut per la Diversificació i Estalvi d’energia
(IDAE) i a l’àrea d’intervenció i Tresoreria.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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Annex
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Pàgina 123 de 135
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4SM7JA72LT2ZANDRNZHWTJ32E | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 123 de 135

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

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

S2 Pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Manresa i el
de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis públics
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat de capital
íntegrament públic del primer d’aquests ajuntaments, Aigües de Manresa, S.A.,
en qualitat de mitjà propi i servei tècnic del segon (exp. 1674/2015)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA

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

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
Primer. Atès que en data 25 de gener de 2011 es va subscriure el Conveni (publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011) entre
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pel qual es
determinava la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. com a mitjà propi i servei
tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Aquesta formalització es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011.
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Segon. Atès que en la clàusula sisena del conveni s’estableix un termini de vigència
del mateix de 5 anys, essent prorrogable per períodes d’igual duració mitjançant
comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del termini inicial o de les
successives pròrrogues.
Tercer. Vist el certificat tramès per l’Ajuntament de Manresa (RE 2015-E-RC-5575)
relatiu l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió del dia 17 de
desembre de 2015, pel qual s’aprova la pròrroga del conveni que determina la societat
municipal Aigües de Manresa, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i pel que es sol·licita que, atesa la finalització de la vigència del
conveni el dia 25 de gener de 2016, es comuniqui a l’Ajuntament de Manresa la
voluntat de prorrogar el mateix.
Quart. Atès l’informe 1/2016 de 7 de gener del secretari municipal.
Cinquè. Atès allò que disposa l’article 57.3. de la Llei 30/1992 (aplicable a aquest
supòsit a la raó de la disposició transitòria tercera lletra a de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
quant a l’atribució d’efectes retroactius dels actes administratius quan existissin
elements de fet necessaris a la data en que retrotragui l’eficàcia de l’acte i aquest no
lesioni drets o interessos legítims d’altres persones, circumstància que s’escau en el
cas present.
Sisè. Ateses les competències que la normativa atorga al Ple de la Corporació.

Primer. Aprovar la pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de
Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis públics
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat de capital íntegrament
públic del primer d’aquests ajuntaments, Aigües de Manresa, S.A., en qualitat de mitjà
propi i servei tècnic del segon, signat el 25 de gener de 2011 i publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el 5 de desembre de 2011, amb efectes des de la
finalització del seu període principal de vigència, per un termini màxim de sis mesos i
mentre no es determini una altre nova forma de prestació del servei.
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Manresa, a la Regidoria de Serveis
Públics i als Serveis Tècnics municipals.
Tercer. Declarar que:
-

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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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-

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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Informe 1/2016
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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Informe 40/2016

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 02:22 hores del dia 12 DE DESEMBRE DE 2016

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau

