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CERTIFICAT 

JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 6 de setembre de 2018, és el següent :  

“JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Núm.: ........................................ 19/2018 
Caràcter: ...............................  Ordinària 
Data: ................ 6 de setembre de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

Assistents: 

Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana 

Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García,  Sra. Mònica Cruz 
Franch i Sra. Cristina Murcia Caraballo.  

També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Cap. 

Excusa la seva assistència: Cap dels membres de l’òrgan col.legiat. 

Secretari:  Sr. Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 6 de setembre de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència 
del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 

Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local. No obstant, el regidor sr. Tomàs Casero García es va absentar 
de la sessió prèviament al tractament del punt 6.1 de l’ordre del dia.  

La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
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 ASSUMPTES EXPEDIENT  

A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). 
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de 
Govern Local.  

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció -  

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). 
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local.  

  

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les 
sessions extraordinàries i urgents de la Junta de 
Govern Local celebrades el dia 26 de juliol de 2018 

1074/2018 
1120/2018 

5 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 5 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

3.1 Autorització nova parada mercat setmanal de Sant 
Fruitós. 

1039/2018 12 

3.2 Autorització nova parada mercat setmanal de Sant 
Fruitós 

1236/2018 14 

4. ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

4.1 Aprovació de la modificació núm. 3 de l’oferta 
pública d’ocupació corresponent a l’any 2018-
2020. 

421/2018 16 

5. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

5.1 Atorgament de llicència gos potencialment perillós  1201/2018 17 

5.2 Resolució d'expedient sancionador en matèria de 
gossos potencialment perillosos 

381/2018 20 

5.3 Sancionador per infracció de l’Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals: reconeixement 
de la responsabilitat i la terminació del procediment 
sancionador per pagament voluntari de la sanció 

789/2018 22 

5.4 Procediment sancionador en matèria d'animals de 
companyia: resolució de les al·legacions i resolució 
de finalització de l’expedient sancionador amb 
d’imposició de sanció 

790/2018 23 

5.5 Resolució d’expedient sancionador per infracció de 
l’ordenança municipal sobre tinença d’animals 

857/2018 28 

5.6 Resolució d’expedient sancionador per infracció de 
l’ordenança municipal sobre tinença d’animals 

919/2018 30 

5.7 Resolució desestimant les d’al·legacions, 
presentada pel conductor del vehicle amb 
imposició de sanció per infracció de la normativa 
de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial. 

650/2018 31 
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5.8 Resolucions desestimant les d’al·legacions, 

presentades pels conductors dels vehicles amb 
imposició de sanció per infracció de la normativa 
de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial 

716/2018 
35 
 

5.9 Estimant les al·legacions presentades pel 
conductor del vehicle per la imposició de sanció per 
la infracció de la normativa de trànsit 

739/2018 37 

5.10 Resolució de l’instructor sobre resolució estimant 
les d’al·legacions, presentades pel conductor del 
vehicle per la imposició de sanció per infracció de 
la normativa de trànsit. 

917/2018 39 

5.11 Resolució desestimant les d’al·legacions, 
presentada pel conductor del vehicle amb 
imposició de sanció per infracció de la normativa de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial. 

1001/2018 40 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquest àmbit.    

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

6. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

6.1 Justificació dels ajuts individuals atorgats a 
diferents usuaris de L’EBAS municipal. 

940/2018 44 

6.2 Concessió d’ajudes d’urgència social. 1083/2018 46 

6.3 Concessió d’ajudes d'urgència social. 1086/2018 
1087/2018 
1088/2018 
1179/2018 

47 

6.4 Concessió d’ajudes d'urgència social. 1191/2018 49 

6.5 Concessió d’ajudes d'urgència social. 1222/2018 
1224/2018 

50 

6.6 Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària 
en la modalitat de servei de teleassistència 

1164/2018 
1165/2018 

51 

7. ÀREA DE JOVENTUT   

7.1 Aprovació de la programació de la setmana jove 
2018, i del subministraments per cobrir les activitats 
incloses dins el programa d’actes i de la despesa 
que se’n deriva dels mateixos. 

1002/2018 53 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   
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S1 Aprovació de l’adjudicació d’obres contingudes en 
el Projecte de reforma parcial de planta baixa per a 
ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-
Sant Fruitós. 

610/2018 64 

S2 Aprovació del contracte menor de serveis per cobrir 
les activitats incloses dins el programa d’activitat 
física per la gent gran per al curs 2018-2019 i la 
despesa que se’n deriva. 

897/2018 67 

S3 Aprovació del conveni entre la Diputació de 
Barcelona, l’ADF Pla de Bages i l’Ajuntament per al 
desenvolupament de programes territorials del pla 
de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis durant l’any 2018. 

1245/2018 71 

S4 Contracte menor d’obres d’adaptació dels baixos 
de la Ctra. de Vic 66 per habilitar-la com a sala 
d'exposicions 

1271/2018 87 

S5 Contracte menor de serveis per la impressió del 
catàleg de l’exposició Alfred Figueras: 120 
aniversari 

1272/2018 97 

S6 Aprovació modificació de crèdit núm. 21/2018  del 
pressupost municipal 2018 per transferència de 
crèdit 

1291/2018 106 

S7 Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de 
Catalunya del domini d’una finca de propietat 
municipal per la construcció d’un nou Centre 
d’atenció primària 

1514/2017 108 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

 
  
 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció 
 
 

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.  

 
  
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions extraordinàries i 
urgents de la Junta de Govern Local celebrades el dia 26 de juliol de 2018 (exp. 
1074/2018 i 1120/2018) 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 48/2018) 
 

 

Núm.  
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2018-0843 
20/07/2018 

10:25 
884/2015 

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

2018-0844 
20/07/2018 

15:13 
997/2018 

Autorització per a la celebració de la Festa 
Major de Pineda de Bages 

2018-0845 
21/07/2018 

9:48 
961/2018 

Llicència obres menors canviar teules carrer 
Josep Boixaderas 

2018-0846 
21/07/2018 

9:58 
1065/2018 

Aprovació incoació procediments 
sancionadors trànsit (relació 18031180) 
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2018-0847 
21/07/2018 

9:59 
452/2015 

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

2018-
08481 

21/07/2018 
10:00 

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

2018-0849 
21/07/2018 

10:01 
1080/2018 

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

2018-0850 
21/07/2018 

10:03 
884/2015 

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

2018-0851 
23/07/2018 

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

2018-0852 
23/07/2018 

8:15 
903/2018 

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

2018-0853 
23/07/2018 

11:47 
502/2018 

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

2018-0854 
23/07/2018 

16:36 
739/2017 

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

2018-0855 
23/07/2018 

17:19 
1095/2018 Renúncia voluntària com oficial 1a. 

2018-0856 
23/07/2018 

17:22 
845/2018 

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

2018-0857 
23/07/2018 

17:27 
846/2018 

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

2018-0858 
23/07/2018 

17:47 
847/2018 

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

2018-0859 
24/07/2018 

9:34 
1219/2017 

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

2018-0860 
25/07/2018 

10:35 
1524/2017 

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

2018-0861 
25/07/2018 

12:36 
1098/2018 

Autorització per comissió de serveis del 
secretari municipal 

2018-0862 
25/07/2018 

12:58 
181/2017 

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

2018-0863 
25/07/2018 

13:05 
840/2018 

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

                                                 
1 Per fer constar que el decret núm. 2018-0848, de 21 de juliol de 2018, és nul per haver seguit un circuit 

de firmes erroni. El decret que el substitueix és el núm. 2018-0852, de 23 de juliol de 2018. 
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2018-0864 
25/07/2018 

13:06 
1254/2016 

Renúncia voluntària d'una treballadora com a 
tècnica auxiliar biblioteca 

2018-0865 
25/07/2018 

13:15 
83/2018 

Superació del període prova de la Tècnica de 
Recursos Humans 

2018-0866 
25/07/2018 

13:32 
1109/2018 

Incoació de procediment sancionador trànsit 
relació 18033147 

2018-0867 
25/07/2018 

14:06 
68/2016 

Modificació delegacions del secretari i 
interventora municipals (juliol 2018) 

2018-0868 
25/07/2018 

14:28 
1074/2018 

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

2018-0869 
26/07/2018 

9:00 
1120/2018 

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

2018-0870 
26/07/2018 

10:16 
872/2017 

Aprovació de la certificació número 2 i 3 de les 
obres contingudes en el “Projecte per la 
protecció contra la caiguda de roques del camí 
de Sant Benet a Sant Fruitós de Bages”. 

2018-0871 
26/07/2018 

12:50 
1082/2018 

Incoació de procediment sancionador relació 
18032063 

2018-0872 
26/07/2018 

12:58 
998/2018 

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

2018-0873 
26/07/2018 

13:01 
844/2018 

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

2018-0874 
26/07/2018 

13:04 
1114/2018 

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

2018-0875 
26/07/2018 

13:15 
948/2018 

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

2018-0876 
26/07/2018 

13:25 
1085/2018 

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

2018-0877 
26/07/2018 

13:28 
194/2018 

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

2018-0878 
26/07/2018 

18:56 
243/2018 

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

2018-0879 
26/07/2018 

18:59 
1379/2017 

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

2018-0880 
26/07/2018 

19:06 
149/2017 Comunicació de dades padronals  
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2018-0881 
26/07/2018 

19:24 
1123/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 1123/2018 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/137 

2018-
08822 

27/07/2018 
11:58 

1066/2018 Nòmines Juliol 2018 

2018-0883 
27/07/2018 

12:18 
734/2018 

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

2018-0884 
27/07/2018 

12:49 
1058/2018 Reconeixement de trienni a treballadora 

2018-0885 
27/07/2018 

12:55 
105/2018 

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

2018-0886 
27/07/2018 

12:58 
1059/2018 Reconeixement de trienni a treballador 

2018-0887 
27/07/2018 

13:02 
1126/2018 

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

2018-0888 
30/07/2018 

14:41 
62/2018 

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

2018-0889 
30/07/2018 

14:45 
1101/2018 

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

2018-0890 
30/07/2018 

14:46 
860/2018 

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

2018-0891 
31/07/2018 

13:04 
566/2018 

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

2018-0892 
31/07/2018 

13:05 
1078/2018 

Aprovació del conveni amb Asfe 30a. Copa 
Bages 

2018-0893 
31/07/2018 

13:05 
1060/2018 Reconeixement trienni a una treballadora 

2018-0894 
31/07/2018 

13:13 
1056/2018 Reconeixement trienni a una treballadora 

2018-0895 
31/07/2018 

13:15 
1061/2018 Reconeixement trienni a un treballador 

2018-0896 
31/07/2018 

13:17 
142/2015 

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

                                                 
2 Per a fer constar que el decret núm.  2018-0882, de 27 de juliol de 2018, ha estat anomenat erròniament 

com a “proposta de decret”. 
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2018-0897 
31/07/2018 

13:33 
284/2015 

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

2018-0898 
31/07/2018 

13:34 
1207/2016 

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

2018-0899 
31/07/2018 

13:47 
884/2015 

Retorn dels grups municipals al despatx 
soterrani 

2018-0900 
31/07/2018 

13:50 
1057/2018 Reconeixement trienni a una treballadora 

2018-0901 
31/07/2018 

22:20 
105/2018 Resolució de recurs de reposició 

2018-0902 
01/08/2018 

15:07 
1160/2018 

Nomenament d’un interí per cobrir baixa 
d'incapacitat temporal 

2018-0903 
01/08/2018 

15:08 
726/2018 

Aprovació del Registre de les Activitats de 
Tractament  i política protecció dades 

2018-0904 
01/08/2018 

15:08 
947/2018 

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

2018-0905 
01/08/2018 

15:08 
1263/2017 

Acceptació de cessió de parcel·la destinada a 
sistema viari. 

2018-0906 
02/08/2018 

12:11 
1066/2018 Regularització nòmina juliol 2018 

2018-
09073 

02/08/2018 
13:01 

1319/2017 

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

2018-0908 
02/08/2018 

13:11 
1616/2017 

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

2018-
09094 

03/08/2018 
18:46 

831/2018 Llicència d’obres menors  

                                                 
3 Per a fer constar que el decret núm. 2018-0907, de 2 d’agost de 2018, està encapçalat erròniament amb el 

títol “Decret del regidor del Serveis Econòmics”, quan, per raó d’avocació de competències, hauria de ser 

“Decret d’Alcaldia”.   
4 En el procés de trasllat al llibre de resolucions de l’Alcalde del decret núm. 2018-0909, de 03.08.2018, es 

va ometre fer constar en el cos del decret la signatura del Secretari, circumstància que s’esmena amb aquesta 

diligència, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. 
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2018-
09105 

03/08/2018 
18:46 

1171/2018 Certificat serveis prestats6 

2018-0911 
03/08/2018 

18:46 
105/2018 

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

2018-0912 
03/08/2018 

18:47 
1170/2018 

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

2018-0913 
03/08/2018 

18:47 
566/2018 Contractacions PPO agent cívic  

2018-0914 
03/08/2018 

18:47 
815/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0915 
03/08/2018 

18:47 
869/2017 

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

2018-0916 
06/08/2018 

11:43 
1107/2018 

Aprovació inicial del Projecte de 
condicionament de la pista esportiva de 
Pineda de Bages 

2018-0917 
07/08/2018 

10:45 
1172/2018 

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

2018-0918 
07/08/2018 

10:45 
1182/2018 

Incoació de procediment sancionador per 
multes, relació 18034227. 

2018-0919 
07/08/2018 

10:45 
1173/2018 

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

2018-0920 
08/08/2018 

9:39 
255/2017 Inadmissió del recurs d'Inmobiliària Saclosa 

2018-0921 
08/08/2018 

9:40 
1177/2018 Denegació sol·licitud ingressos indeguts 

2018-0922 
08/08/2018 

9:40 
1175/2018 Sol·licitud de bestreta  

2018-0923 
08/08/2018 

9:40 
1178/2018 

Compactació lactància, compactació terç 
jornada i altres permisos  

2018-0924 
09/08/2018 

21:59 
743/2018 Llicència d’obra menor FRIMAN S.A. 

                                                 
5 Per fer constar que el Decret núm. 2018-0910, de 3 d’agost de 2018, és nul per haver seguit un circuit 
de firmes erroni. El document en qüestió hauria d’haver estat un certificat, per tant no hi ha decret que 
el substitueixi 
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2018-0925 
09/08/2018 

22:12 
900/2018 

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

2018-0926 
09/08/2018 

22:13 
1193/2018 

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

2018-0927 
09/08/2018 

22:26 
1174/2018 

Trànsit pel terme municipal d'activitat 
esportiva (5 Milles Nocturnes de Navarcles 
13/08/2018)  

2018-0928 
09/08/2018 

22:31 
952/2018 

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

2018-0929 
09/08/2018 

22:34 
36/2014 

Aprovació de la DUTA número 15, llicència 
d’ocupació de la via pública mitjançant la 
instal·lació de terrasses de bars i restaurants, 
per tal d’establir usos comercials vinculats a 
establiments 

2018-0930 
09/08/2018 

22:36 
1103/2015 

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

2018-0931 
10/08/2018 

18:54 
952/2018 

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

2018-0932 
10/08/2018 

18:58 
432/2018 

Taxa d’ocupació de terrasses temporada alta 
maig-octubre 2018. 

2018-0933 
10/08/2018 

19:01 
114/2018 

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

2018-0934 
10/08/2018 

19:02 
1489/2017 

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

2018-0935 
10/08/2018 

19:06 
1588/2017 

Aprovació de la certificació núm. 1 (factura 
número 18085) corresponent a les obres de 
rehabilitació d’un edifici del carrer Padró. 

2018-0936 
10/08/2018 

19:06 
1367/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 6 i la 
factura número 01094 corresponent a les 
obres contingudes en Projecte executiu de la 
primera fase de les obres de reurbanització del 
carrer Padró. 
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2018-0937 
17/08/2018 

10:21 
529/2016 

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

2018-0938 
17/08/2018 

10:26 
1150/2017 

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

2018-0939 
17/08/2018 

10:28 
975/2018 

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

2018-0940 
17/08/2018 

10:29 
1552/2017 

Renúncia voluntària d’un agent de la policia 
local  

2018-0941 
17/08/2018 

10:32 
1184/2018 Reconeixement d’antiguitat a treballador 

2018-0942 
17/08/2018 

10:37 
1158/2018 Llicència obra menor  

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
3.1 Autorització nova parada mercat setmanal de Sant Fruitós (exp.
 1039/2018) 
 

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’abril 2018, va aprovar resoldre el 
procediment per l’adjudicació per l'atorgament de les autoritzacions de venda no 
sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. En aquest 
procediment es va adjudicar una única parada corresponent a l’única sol·licitud 
presentada, per la qual cosa existeixen diverses parades vacants segons la tipologia 
que preveu l’Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària. 
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2. En data 11 de juliol de 2018 (registre d’entrada 2018-E-RC-3880)  Ramón Rebellón 
Baranera, presenta una instància en la qual demana una parada de 3 o 4 ml al mercat 
dels dimarts de Sant Fruitós de Bages per a la venda ambulant de bijuteria i altre objecte 
com minerals i pedres energètiques, en principi a mode de prova durant unes setmanes 
  
3. Vist l’informe del vicesecretari instructor i l’informe 111/2018 de l’interventor, en relació 
a la proposta d’autorització d’una nova parada al mercat municipal (expedient 903/2018) 
a considerar per tenir idèntic objecte amb l’expedient que s’instrueix 
 
4. Atès que la Junta de Govern actua per la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015  
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Autoritzar, amb caràcter excepcional, a Ramón Rebellón Baranera amb NIF 
*** per a l’exercici de venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages, 
de bijuteria: Parada de 3-4 m. Tipologia del producte: Grup 2. Marroquineria, bosses, 
bijuteria, perfumeria. 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’autorització: dies 4,11,18 i 25 de setembre de 2018. 
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària. (publicada  BOP el 24/052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016) 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2018/0000003268, (que s’annexa), d’import 30,00 
euros en concepte de taxes d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la 
taxa per parades, casetes de venda (..),situades en terrenys d’ús públic.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal, 
a fi i efectes de la seva comptabilització i recaptació. 
 
QUART.- Declarar, respecte de l’acord primer, 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. 
 
CINQUÈ.- Declarar, respecte a l’acord segon sobre liquidació tributària, que: 
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- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret 
 
 
ANNEX.  

 
 

***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 
 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
3.2 Autorització nova parada mercat setmanal de Sant Fruitós (exp. 1236/2018) 
 

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’abril 2018, va aprovar  resoldre el 
procediment per l’adjudicació per l'atorgament de les autoritzacions de venda no 
sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. En aquest 
procediment es va adjudicar una única parada corresponent a la única sol·licitud 
presentada, per la qual cosa existeixen diverses parades vacants segons la tipologia 
que preveu l’Ordenança reguladora del Mercat no Sedentari.   
 
2. En data 22 d’agost de 2018 (registre d’entrada 2018-E-RC-4749) Jordi Cabanes 
Llorens, presenta una instància en la qual demana l’alta al mercat setmanal de Sant 
Fruitós de Bages: 
 
 
Registre d’entrada                 Sol·licitant                        Descripció del lloc de venda 

4749            Jordi Cabanes Llorens       Parada de làctics  
 

3. El sol·licitant va manifestar a la funcionària gestora que voldria assistir al mercat els 
dies 18 i 25 de setembre i 2,9,16,23 i 30 d’octubre, a efectes de comprovar l’assistència 
de públic i les possibles vendes i que el Regidor de Promoció Econòmica- Mercats ha 
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manifestat la seva voluntat d’atendre les sol·licituds que es presentin degut a l’existència 
de vacants perquè puguin muntar la parada.  
 
Vist  l’informe d’intervenció de data 20 de juliol de 2018 que consta en l’expedient 
903/2018  
 
4. Atès  que la Junta de Govern  actua per la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
  
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Autoritzar, amb caràcter excepcional, a Jordi Cabanes Llorens, amb NIF ***,  
per a l’exercici de venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages de 
productes làctics: Parada de 5 m. Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació. 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’ autorització: 7 dies  
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària. (publicada  BOP el 24//052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016) 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2018/0000003476 (que s’annexa), d’import 70,00 
€.  en concepte de taxes d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 14, per la liquidació.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal, 
a fi i efectes de la seva comptabilització i recaptació. 
 
QUART.- Declarar, respecte de l’acord primer, 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. 
 
CINQUÈ.- Declarar, respecte a l’acord segon sobre liquidació tributària, que: 
 
- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de 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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Annex 1 

 
***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 

 
 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
4. ÀREA DE RECURSOS HUMANS  
 
 
4.1 Aprovació de la modificació núm. 3 de l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’any 2018-2020 (exp. 421/2018) 

 
Primer.- Vista la providència del Regidor de Governació i donat que per renúncia 
voluntària de l’agent que va superar el procés selectiu d’una plaça d’agent mitjançant 
una mobilitat horitzontal, resta vacant una plaça d’agent de la policia local. 
 
Segon.- Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Tercer.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero de Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA:  
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Primer.- Aprovar la modificació número 3 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 
segons el següent detall: 
 
FUNCIONARIS 
 

FUNCIONARIS             

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE DENOMINACIÓ PLACES     SISTEMA   RÈGIM 

C2 Especial 
Serveis 
especials 

Policia 
Local 

agent 1 Concurs-oposió 
Mobilitat 
horitzontal 

 
Segon.- Publicar el corresponen anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
5.1 Atorgament de llicència gos potencialment perillós  (exp. 1201/2018) 
 

1. En data 31 de juliol de 2018, registre d’entrada 2018-E-RC-4478, (exp. 1201/2018), 
el Sr. Joel Garcia Pubill va presentar sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos del gos amb nom “Nami”, amb codi d’identificació 
microxip número 977200008936090,  de raça American Staffordshire Terrier. 
  
2. La concessió d’aquesta llicència es troba subjecte a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos; Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; Reial 
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Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 170/2002, d’11 de juny, de 
mesures en matèria de gossos potencialment perillosos; Reglament municipal regulador 
del Registre censal d’animals de companyia (BOP, 129 de 30.3.2000); Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals (BOP, 313 de30.122008; BOP de 12.11.2014, 
correcció d’errades BOP de 23.2.2015) i Ordenança fiscal  núm. 37, reguladora de la 
Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia. 
 
3. La sol·licitud s’acompanya de tota la documentació i requisits que exigeix l’expressada 
normativa, els quals s’incorporen a l’expedient. 
 
 
4. La Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: L’Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Procedir a la inscripció del gos amb nom Nami, identificat mitjançant xip 
numero 977200008936090, a l’aplicació ANICOM del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a efectes 
d’incorporació al registre d’animals de companyia com a cens municipal d’animals. 
 
SEGON.- Atorgar llicència administrativa per a la tinença i conducció del gos 
potencialment perillosos de la raça American Staffordshire Terrier, de nom “Nami”, 
identificat amb codi microxip 977200008936090, al Sr. ***, DNI ***, propietari d’aquest. 
 
Condicions de la llicencia: 
 
- La llicència té un període de validesa de cinc anys i s'ha de renovar, a petició de 
l’interessat, amb la finalitat de comprovar que el titular de la llicència compleix els 
requisits que se li van exigir per a la seva obtenció. No obstant, de conformitat amb 
l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos 
potencialment perillosos i l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que 
desenvolupa la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, la llicència perdrà la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir 
qualsevol dels requisits i les obligacions establertes en els esmentats articles.  
 
- El titular haurà de presentar anualment a l’Ajuntament, coincidint amb la renovació de 
la pòlissa, còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, de cadascun dels 
gossos, per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 euros, d’acord 
amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que 
en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, per tal 
que pugui comprovar la seva vigència. 
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- Les persones posseïdores de gossos potencialment perillosos, de conformitat amb 
l’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos 
potencialment perillosos, hauran de complir, a més de les mesures de seguretat que 
preveu l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos, següents: 
 
-  Es lliura un document acreditatiu al titular d’aquesta llicència que haurà de dur sempre 
i exhibir-la quan li sigui requerida per un agent de l’autoritat. 
 
-   En llocs i espais d’ús públic els gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió i no poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
-  El titular ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les dades que consten 
en la llicència en el termini de 15 dies a comptar des de la data en que es produeixi. 
 
- La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini 
màxim de 48 hores.  
 
TERCER.-  Prendre coneixement que el sol·licitant ha fet efectiu l’ingrés de 40,00 € en 
concepte de taxa prevista en l’Ordenança fiscal nº 37, reguladora de la taxa per la 
tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia, segons 
s’acredita mitjançant els justificants de pagament de 30 de juliol de 2018 emès respecte  
de l’autoliquidació número 2018/0000003287. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat i  donar trasllat de l’acord a l’àrea de 
tresoreria. 
 
CINQUÈ.-  Declarar que respecte als presents acords: 
  
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Resolució d'expedient sancionador en matèria de gossos potencialment 
perillosos (exp. 381/2018) 
 

1. ANTECEDENTS 
 

1. Mitjançant decret de l’Alcaldia número 2018-0642 de 6 de juny de 2018, es va incoar 
expedient sancionador a. la Sra. ***  amb DNI *** , per determinar la infracció en que 
hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de 
ser propietària i responsable de la tinença de gossos, d’acord amb l’acta D20, amb 
número de diligències 130754/18, efectuada per agents de la Unitat Regional de Medi 
Ambient (URMA) a efectes de denúncia per infraccions en matèria de tinença de 
gossos potencialment perillosos, que consta a l’expedient.  
  
2. El decret d’incoació i la proposta de resolució de l’instructor es va notificar a la 
interessada, en data 11 de juny de 2018, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per al 
reconeixement voluntari de la responsabilitat i el pagament de la sanció de multa amb 
reducció i atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar 
les proves que considerés oportunes. 
 
Atès que han transcorregut els terminis atorgats per poder fer el pagament voluntari de 
la sanció i per presentar al·legacions, sense que s’hagi realitzat el pagament i sense que 
s’hi hagi presentat cap al·legació. 
 
3. D’acord amb l’establert Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, l’Ordenança municipal sobre 
tinença d’animals, la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
4. Vista la proposta de l’instructor, de data 6 de juny de 2018, de resolució de l’expedient. 
 
5. D’acord amb les facultats i les competències conferides legalment a la Junta de 
Govern Local pel Decret de l’Alcaldia número 480, de 18 de juny de 2015 (BOP de 
3/7/2015), sobre delegació de competències,   
 
S’ACORDA:  
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PRIMER.- Imposar dues sancions de 150, 26 euros cadascuna d’aquestes, a la Sra. 
***  DNI. *** , amb domicili al C/  Ctra. de Vic, 121 PL 02 P1, de Sant Fruitós de Bages, 
per la comissió de dues infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, 
d’acord amb  la proposta de resolució de l’expedient  emesa en data 6 de juny de 2018: 
 
- Una sanció de multa de 150, 26 euros, com a autora responsable de la comissió 
d’una infracció greu a l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, consistent en tenir un gos potencialment 
perillós sense disposar d’assegurança de responsabilitat civil. 

 
- Una sanció de multa  de 150, 26 euros, com a autora responsable de la comissió 
d’una infracció greu a l’article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, consistent en portar un gos potencialment 
perillós sense morrió a les vies publiques 
 
El pagament de les multes s’ha de fer efectiu per mitjà d’ingrés al BBVA, al número 
de compte ES7501826035440201722938, indicant el nom i cognoms de la persona 
denunciada i posant com a concepte, pagament de sanció – Exp. 831/2018, abans 
del venciment que s’indica: 
 

- La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els 
articles 97 i següents de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques.  
El pagament de la sanció es podrà realitzar en els següents terminis: 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
Transcorreguts el terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés, s’iniciarà la 
via del procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs e 
interesses pertinents. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho a l’àrea de 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.   
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5.3 Sancionador per infracció de l’Ordenança municipal sobre tinença 
d’animals: reconeixement de la responsabilitat i la terminació del procediment 
sancionador per pagament voluntari de la sanció (exp. 789/2018) 
 

1.- L’Alcalde, en data 20 de juny de 2018, va dictar el decret (núm. 2018-0700) sobre 
inici d’expedient sancionador al Sr. *** per infracció de l’Ordenança municipal sobre 
tinença d’animals. 
 
L’instructor de l’expedient, en data 21 de juny de 2018, va formular la proposta de 
resolució del procediment sancionador incoat, en la qual va proposar: 
 

“Imposar una sanció de 100,01 euros, per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 44.2, de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals consistent en no 
portar el collar posat i/o no anar estacat amb corretja o cadena als espais públics 
(art. 35.1).” 

 
2. En el decret d’incoació i en la proposta de resolució notificada al Sr*** en data 4 de 
juliol de 2018, s’advertia que, iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix 
la seva responsabilitat pot procedir al pagament voluntari de la sanció amb una reducció 
del 25% sobre l'import de la sanció, restant la mateixa en 75 euros.  
 
3. S’ha incorporat a l’expedient el justificant del pagament de 75 euros, import de la 
multa amb reducció, realitzat pel senyor Sr. *** el dia 10/7/2018 per mitjà d’ingrés al 
número de compte ES75 – 0182 – 6035 –4402  0201722938 (BBVA) indicant el nom i 
cognoms de la persona denunciada i posant com a concepte pagament de sanció – Exp. 
789/2018. 
 
4. El pagament voluntari de la sanció, efectuat conforme als termes assenyalats en 
l'article 85 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPA) implicarà la terminació del procediment, excepte en 
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el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització 
pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció. 
 
5. D’acord amb les facultats i les competències conferides legalment a la Junta de 
Govern Local pel Decret de l’Alcaldia número 480, de 18 de juny de 2015 (BOP de 
3/7/2015), sobre delegació de competències en matèria sancionadora,   
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Declarar extingida la responsabilitat; la terminació del procediment 
sancionador seguit contra el senyor *** a l’haver efectuat el pagament voluntari de la 
sanció corresponent; i l’arxiu de l’expedient. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada. 
 
TERCER.-  Declarar que :  
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5.4 Procediment sancionador en matèria d'animals de companyia: resolució 
de les al·legacions i resolució de finalització de l’expedient sancionador amb 
d’imposició de sanció (exp. 790/2018) 
 

1. En data 23 de maig de 2018 els agents de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
amb TIP números 1018 i 1042 subscriuen l’acta per incompliment de l’ordenança 
municipal sobre tinença d’animals núm. 240/2018 referida a la conducta del Sr. ***, NIE. 
***, amb domicili al carrer ***, núm. ***, de Manresa. 
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2. Per decret de l’Alcaldia número 0706 de 21/6/2018, es va acordar la incoació del 
present expedient sancionador i en data 26/6/2018, l’instructor de l’expedient va formular 
la proposta de resolució, que es van notificar el dia 3 de juliol de 2018. 
  
3. El dia 10 de juliol de 2018, dintre del termini de 15 dies, comptadors des de la notificació 
de la incoació de l’expedient sancionador i de la proposta de resolució, la persona 
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat al·legacions:  
 

“Primera: Que en aquest procediment sancionador, es realitza una imputació  
dels fets que no són del tot exactes, al no ser prou descriptius de la conducta 
realitzada,(..) . 
El recurrent, el dia 23 de maig de 2018, deixa el seu vehicle estacionat al carrer 
Burjons, s/n, de les Brucardes, i surt del vehicle per estirar les cames i beure 
aigua, és aleshores quan es personen uns Agents, i li demanen la identificació. 
Degut a que tota la documentació estava a l’interior del vehicle, obre la porta 
d'aquest i l'agafa, però el seu gos, que es trobava a l’interior, surt i es posa sota 
del vehicle. Posteriorment, els Agents revisen que tot esta en regla, no existint 
cap anomalia, li comenten que li sancionarien per portar deslligat el gos a 
l’interior del vehicle, i ara observem  que els fets denunciats són uns altres. Per 
demostrar el lloc exacte on estava parat s'adjunta fotos com a DOCUMENT 1. 
 
Segona: En primer lloc, els Agents denunciants no va procedir a fer-li entrega de 
la  butlleta de la denuncia quan el conductor estava present en el moment de la 
presumpta infracció. Per tant, el fet de no entregar-li la butlleta incompleix amb 
l'obligació de l'Agent, doncs no pot al·legar que estava prestant un altre servei o 
que el conductor estava absent. En segon lloc, els fets presumptament 
denunciats, no es corresponen als que fan constar a la denuncia, ja que els 
Agents li denuncien presumptament per portar el gos deslligat a l'interior del 
vehicle i no per estar deslligat o miccionar a la via pública. En tercer lloc, en cap 
moment el gos esta deslligat, ja que eslava a l'interior del vehicle, i es quan el 
recurrent obre la porta quan el gos surt, i es fica a sota el vehicle, sense que el 
denunciat pugui agafar-lo, i per tant si esta atenent als Agents no va poder 
observar que estava fent el gos. En quart lloc, el gos no es trobava en un espai 
públic, incloent vies públiques, places, zones  verdes,  parcs i jardins, ja que 
l'animal estava en un espai que no es pot considerar espai públic. 
 
Tercera: No és possible per tant afirmar que el recurrent portava el gos deslligat 
i  en cap moment no el va veure miccionar ja que estava atenent als Agents. Per 
tant, l’òrgan sancionador ha vulnerat el dret a la presumpció d’innocència que 
assisteix els ciutadans en els procediments sancionadors en els que siguin 
inculpats en no aportar a l'expedient els elements de prova adequats per a la 
correcta i completa determinació dels fets i de  les persones responsables.(..)  
 
Quarta: Que la proposta de sanció inicialment realitzada consistent en el 
pagament d'una multa de 100,1 euros, no resulta adequat de conformitat amb el 
principi de proporcionalitat (poca gravetat i transcendència dels fets, absència 
d'antecedents en l'inculpat i escàs risc potencial creat per a la seguretat viaria) i 
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altres criteris que governen l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de 
transit, atenent les circumstancies  expressades.  
 
Cinquena: Es sol·licita la practica de les següents probes: 
- Informe dels agents denunciants que relatin exactament els fets. 
- Informe del titular de la via conforme clarifiqui si aquest espai es considera via 
pública o no, ja que aquesta zona podria ser considerada no edificable. 
- Revisar l’historial sancionador del denunciat, ja que ell sempre compleix amb la 
normativa, i mai es sancionat per cap d'aquests fets ni per cap altre. 
 
Sisena: Atès que hem negat anteriorment la veracitat deis fets, en la versió 
incompleta i incorrecta donada d'aquests per l’agent de l’autoritat denunciant, 
procedeix afirmar ara que la conducta de l'inculpat en aquest expedient 
sancionador i consistent en estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o 
creant perill per a d'altres usuaris, no és contraria a la reglamentació sobre 
senyals de prohibició o restricció, ja que el fet no és subsumible en la infracció 
definida ni es donen els elements caracteritzadors   de l’il·lícit administratiu. 
 
Sol·licita: Que es tingui per presenta! aquest escrit i, amb la tramitació que 
escaigui, es dicti proposta de resolució en la qual s'acordi el sobreseïment de 
l'expedient sancionador.” 

 
4. En relació amb les al·legacions cal dir, en primer lloc, que no es considera necessari, 
la obertura d’un període de prova ja que, dels antecedents de l’expedient (acta de 
denuncia i proposta de l’instructor), resten suficient descrits els fets i acreditada la 
conducta denunciada i sancionada.  
 
Resulta que els fets imputats estan reflectís amb tota evidència en l’acta d’infracció en 
matèria de gossos de data 25/5/2018 en els termes següents:  
 

“El denunciat estava fora del seu vehicle, furgoneta marca VOLKSWAGEN 
model CALIFORNIA amb plaques de matrícula ***, amb el gos deslligat, els 
agents l'han informal que el gos a d'anar lligat i ha manifestat que ha sortit 
sol de la furgoneta, els agents l'han tornat a dir que lligués el gos, ja que el 
tenia descontrolat i el denunciat ha tornat a dir el mateix, en aquell moment 
el gos a miccionat a la via pública i els agents han informal al Sr. *** que seria 
denunciat, per tenir el gos deslligat i miccionar a la via pública.” 

 
L’expedient sancionador es va incoar com a conseqüència dels fets exposats en l’acta 
esmentada a l’apartat anterior i per infraccions tipificades en l’Ordenança municipal sobre 
tinença d’animals (OM), sense que les infraccions denunciades hagin estat desvirtuades 
per la persona denunciada. Les infraccions denunciades pels agents de l’autoritat, 
recollides en l’acta de denúncia, amb les formalitats previstes, gaudeixen de la presumpció 
de veracitat, és a dir, constitueixen una prova de càrrec, suficient per enervar la 
presumpció d’innocència, llevat de prova suficient en contra, que no ha estat aportada per 
la persona denunciada, en quant fa referència en les al·legacions, entre altres, a fets en 
matèria d’un expedient sancionador de trànsit, que no és el cas i les fotografies que s’ 
aporten per si mateixes no són prova suficient. 
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En segon lloc, en la verificació de la qualificació i de la multa, s’han respectat els criteris 
de graduació previstos a l’article 49 de la OM i, en particular, el de proporcionalitat, tota 
vegada que es va sancionar únicament per la infracció consistent en que el gos estava al 
C/ Burjons, dins del nucli urbà de la urbanització de les Brucardes  i no anava estacat 
amb corretja o cadena als espais públics (art. 35.1 de la OM), i  amb la quantia mínima 
de la multa de 100,01 euros, doncs l’article 45 de la OM determina que aquesta infracció 
pot ser sancionada amb una multa entre 100,01 euros i 300,00 euros. 
 
Respecte de la conducta descrita a l’acta de la Policia local, que consisteix en que el 
gos va miccionar a la via pública, al no resultar acreditat que el gos hagués miccionat 
en façana d’immoble o mobiliari públic (fets constituïts d’infracció de l’Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals) no van ser objecte  de qualificació  i sanció. 
 
5. D’acord amb allò que preveu l’article 90 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i a partir dels 
antecedents i fonaments analitzats als apartats anteriors,  
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en data 18/01/2018 (registre 
d’entrada número 2008-E-RC- 3885) pel Sr. *** si de l’expedient sancionador incoant 
mitjançant decret número 0760 de data 26 de juny de 2018 i d’acord amb la proposta de 
l’instructor. 
 
SEGON.- Elevar a definitiva i ratificar en tots els seus termes la proposta de resolució 
de l’instructor de data 26 de juny de 2018 i, en conseqüència, declarar provats els fets 
que s’hi relacionen. 
(Com a fets provats es prenen en consideració el relat fàctic i les manifestacions 
incorporades a l’acta de denúncia de la Policia Local 547/2017,de data 12 de novembre 
de 2017, emesa pels agents actuants en la seva condició d’agents de l’autoritat.) 
(Es donen com a fets provats els que consten en l’acta de denúncia de data 23/05/2018 
de la Policia local núm. 480/2018, emesa pels agents actuants en la seva condició 
d’agents de l’autoritat. 
 
Qualificació, tipificació dels fets i sancions aplicables 
 
La conducta descrita a l’acta de la Policia local, que consisteix en portar el gos sense 
corretja (deslligat) al Carrer Burjons de les Brucardes, és constitutiva d’una falta greu, 
tipificada en l’article 44.2, de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals consistent 
en no portar el collar posat i/o no anar estacat amb corretja o cadena als espais públics 
(art. 35.1) i que segon disposa l’article 45, aquesta infracció pot ser sancionada amb una 
multa entre 100,01 euros i 300,00 euros. 
 
Respecte de la conducta descrita a l’acta de la Policia local, que consisteix en que el 
gos va miccionar a la via pública. No resulta acreditat que els fets provats siguin 
constituïts d’infracció de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals per ser-li 
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atribuïda al no haver constància que el gos hagués miccionat en façana d’immoble o 
mobiliari públic.” 
 
TERCER.- Imposar al Sr. ***, NIE. ***, amb domicili al carrer ***, núm. ***, de Manresa, 
una sanció de 100,01 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article  44.2, de 
l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals consistent en no portar el collar posat i/o 
no anar estacat amb corretja o cadena als espais públics (art. 35.1).  
 
El pagament de la multa, es realitzarà : 
 
- Per mitjà d’ingrés al número de compte ES7501826035440201722938, indicant el 
nom i cognoms de la persona denunciada i posant com a concepte pagament de 
sanció – Exp. 790//2018. 
 
(La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els articles 97 
i següents de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques.  
 
El pagament de la sanció es podrà realitzar en els següents terminis: 
 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
Transcorreguts el terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la via del 
procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs e interesses pertinents.) 
 
TERCER. Notificar aquest acte al Sr. Michael Soares Silva. 
 
QUART.- Comunicar la present resolució a l’àrea de Tresoreria per al seu coneixement 
i efectes . 
 
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.   

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5.5 Resolució d’expedient sancionador per infracció de l’ordenança municipal 
sobre tinença d’animals (exp. 857/2018) 
 

1. ANTECEDENTS 
 
1. Mitjançant decret de l’Alcaldia número 2018-0729 de 25 de juny de 2018, es va 
incoar expedient sancionador a la Sra. *** amb DNI ***, per determinar la infracció en 
que hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu 
de ser propietària i responsable de la tinença de gossos, d’acord amb l’acta A10 PL 
amb número de diligències 168/2018, efectuada per agents de la Policia Local a efectes 
de denúncia per infraccions en matèria de tinença d’animals, que consta a l’expedient.  
  
2. El decret d’incoació i la proposta de resolució de l’instructor es va notificar a 
l’interessat, en data 3 de juliol de 2018 atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per al 
reconeixement voluntari de la responsabilitat i el pagament de la sanció de multa amb 
reducció i atorgant-li un termini de 15 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar 
les proves que considerés oportunes. 
Atès que han transcorreguts els terminis atorgats per poder fer el pagament voluntari de 
la sanció i per presentar al·legacions, sense que s’hagi realitzat el pagament i sense que 
s’hi hagi presentat cap al·legació. 
 
3. D’acord amb l’establert en la Ordenança municipal sobre tinença d’animals, la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de las administracions 
publiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Vista la proposta de l’instructor de data 26 de juny de 2018 de proposta de  resolució 
de l’expedient. 
 
5. D’acord amb les facultats i les competències conferides legalment a la Junta de 
Govern Local pel Decret de l’Alcaldia número 480, de 18 de juny de 2015 (BOP de 
3/7/2015), sobre delegació de competències,   
 
S’ACORDA:  
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PRIMER.-  Imposar una sanció de 100,01 euros a la Sra. ***, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article  44.2, de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals 
consistent en causar molèsties a tercers.   
 
El pagament de les multes s’ha de fer efectiu per mitjà d’ingrés al BBVA, al número 
de compte ES7501826035440201722938, indicant el nom i cognoms de la persona 
denunciada i posant com a concepte, pagament de sanció – Exp. 857/2018, abans 
del venciment que s’indica: 
 

- La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els 
articles 97 i següents de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques.  
El pagament de la sanció es podrà realitzar en els següents terminis: 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
Transcorreguts el terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la 
via del procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs e 
interesses pertinents. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho a l’àrea de 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.   

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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5.6 Resolució d’expedient sancionador per infracció de l’ordenança municipal 
sobre tinença d’animals (exp. 919/2018) 
 

1. ANTECEDENTS 
 
1. Mitjançant decret de l’Alcaldia número 2018-0739 de 25 de juny de 2018, es va 
incoar expedient sancionador a la Sra. *** amb DNI ***,  per determinar la infracció en 
que hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu 
de ser propietària i responsable de la tinença de gossos, d’acord amb l’acta d’infracció 
en matèria de gossos del 2 de juny de 2018, efectuada per agents de la Policia Local 
a efectes de denúncia per infraccions en matèria de tinença d’animals, que consta a 
l’expedient.  
  
2. El decret d’incoació i la proposta de resolució de l’instructor es va notificar a 
l’interessat, en data 9 de juliol de 2018 atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per al 
reconeixement voluntari de la responsabilitat i el pagament de la sanció de multa amb 
reducció i atorgant-li un termini de 15 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar 
les proves que considerés oportunes. 
Atès que han transcorreguts els terminis atorgats per poder fer el pagament voluntari de 
la sanció i per presentar al·legacions, sense que s’hagi realitzat el pagament i sense que 
s’hi hagi presentat cap al·legació. 
 
3. D’acord amb l’establert en la Ordenança municipal sobre tinença d’animals, la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Vista la proposta de l’instructor de data 26 de juny de 2018 de proposta de  resolució 
de l’expedient. 
 
5. D’acord amb les facultats i les competències conferides legalment a la Junta de 
Govern Local pel Decret de l’Alcaldia número 480, de 18 de juny de 2015 (BOP de 
3/7/2015), sobre delegació de competències,   
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Imposar dues sancions de 100,01 euros cadascuna d’aquestes, a la Sra. 
***,  DNI. *** , amb domicili al carrer ***, núm. ***, de les Brucardes (Sant Fruitós de 
Bages), per la comissió de dues infraccions en matèria de gossos potencialment 
perillosos, d’acord amb  la proposta de resolució de l’expedient  emesa en data 26 de 
juny de 2018: 
 
- Imposar al Sra. *** una sanció de 100.01 euros, per trobar el gos sense corretja. 
Aquesta infracció esta tipificada com a greu a l’article 44.2, de l’Ordenança municipal 
sobre tinença d’animals. 
- Imposar al Sra. *** una sanció de 100.01 euros, per no inscriure el gos en el 
corresponent cens municipal, tipificada com una infracció greu a l’article 44.2, de 
l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 31 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
El pagament de les multes s’ha de fer efectiu per mitjà d’ingrés al BBVA, al número 
de compte ES7501826035440201722938, indicant el nom i cognoms de la persona 
denunciada i posant com a concepte, pagament de sanció – Exp. 919/2018, abans 
del venciment que s’indica: 
 

- La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els 
articles 97 i següents de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques.  
El pagament de la sanció es podrà realitzar en els següents terminis: 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
Transcorreguts el terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la 
via del procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs e 
interesses pertinents. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho a l’àrea de 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.   

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5.7 Resolució desestimant les d’al·legacions, presentada pel conductor del 
vehicle amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial (exp. 650/2018) 
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1. Vista la denúncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denúncia SFB 
D- 1853) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número 
d’expedient el qual és el següent: 
 
Expedient WTP: 1800000122    
Titular del vehicle infractor: ***  
Infracció:  Art. 94.02 A.3 RGC / Estacionar en cruïlla dificultant el gir a altres vehicles   
Import de la Multa:   200 €                 
 
2. En el termini de 20 dies naturals comptadors des de la notificació de la denúncia la 
persona interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat al·legacions 
del següent tenor:  
 

“***, mayor de edad, con D.N.I.: ***, con domicilio a efectos de notificaciones 
en MANRESA (Código Postal 08241 BARCELONA), ***, he recibido 
Notificación de Incoación del expediente  con la referencia y contra el 
vehículo a continuación indicados por una presunta infracción de tráfico, al 
amparo de lo establecido en el art 12.1 del RD 320/1994 en relación al art 
93.1 de la Ley sobre Tráfico, vengo a presentar ESCRITO DE 
ALEGACIONES Y PROPOSICIÓN DE PRUEBA en base a las siguientes, 
 
PRIMERO. Niego con rotundidad los hechos imputados y descritos en la 
denuncia, puesto que en ningún momento mi vehículo estuvo estacionado 
en el lugar descrito en la denuncia, debiendo tratarse de un error de 
apreciación por parte del denunciante. 
 
SEGUNDO. Por ello al amparo de los arts. 12 y 13 del RD 320/94 
(Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), 95.1 y 95.2 de la 
Ley sobre Tráfico y 77 y siguientes de la Ley 39/2015, esta parte solicita 
la apertura del periodo de prueba, proponiendo la práctica de los 
medios de prueba siguientes (art. 77.1 de la Ley 39/2015), imprescindibles 
para que esta parte pueda ejercer eficazmente el derecho a la defensa, sin 
perjuicio de que, una vez aceptadas por el instructor y notificadas a esta 
parte, pueda realizar cuantas  alegaciones estime pertinentes sobre la base 
del resultado de las mismas, petición que se deja interesada como sigue: 
 
1 Documental: Para que al amparo de Jo establecido en el art 12.2 del RD 
320/1994 y art 95.2 de la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y en el plazo de 
quince días, se incorpore al expediente y se me notifique expresamente el 
informe del agente denunciante, con expresión concreta de si el vehículo 
estaba parndo, estacionado. o tan solo detenido; características del  lugar. 
tiempo transcurrido y lugar del hecho, de la marca o al menos color del 
vehículo. para corroborar la realidad del hecho denunciado. 
 
2 Prueba fotográfica del vehículo sancionado en la que se aprecie como y 
donde estaba, y en su caso, y si lo hubiere la presencia o ausencia de titulo 
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habilitante. 
 
TERCERO. Además, según lo preceptuado en el art 13 d) de la Ley 39/2015, 
en el que se establece  que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la 
información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 
 
Por ello solicito que se me entregue y/o remita testimonio literal de todo 
lo actuado en dicho expediente, así como de las pruebas practicadas. 
 
Una vez entregada y notificada dicha comunicación, con el testimonio de 
todos los documentos obrantes en el expediente administrativo, se me 
conceda un nuevo plazo indicado de quince dias al objeto de poder hacer las 
alegaciones que  al  derecho de esta parte interese, al amparo de los 
establecido en el art 76.2 de la Ley  39/2015, en concordancia con el art 24  
de nuestra CE. (N00778) 
 
Y en base a todo ello, 
 
SUPLICO A ESA ADMINISTRACION: Tenga por presentado este escrito 
al amparo del art 16.4 de la Ley 39/2015 se sirva admitirlo, y todo  ello 
por ser procedente  que respetuosamente  pido. 
 
OTROS! DIGO: Que el presente escrito está confeccionado, firmado 
y presentado por mandato expreso del/a interesado/a al amparo de los 
artículos 1.709 a 1.739 del Código Civil y en relación al artículo 5 
apartados 1, 2 y 3 de la Ley 39/2015.” 

 
3. L’instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, de l’informe de l’agent 
denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, 
formula la proposta de resolució en els següents termes: 
 

3.1. Els fets imputats estan reflectits amb tota evidència en el Butlletí de denúncia 
número SFB D-1853 que consta a l’expedient, al qual s’adjunta fotografia del lloc 
d’estacionament del vehicle totalment identificat. Les infraccions denunciades pels 
agents de l’autoritat, amb les formalitats previstes legalment, gaudeixen de 
presumpció de veracitat, és a dir, construeixin una prova de càrrec suficient per 
enervar la presumpció d’innocència, llevat de prova suficient en contra, tal i com 
estableix l’article 14 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit. 
 
3.2. No es considera necessària l’obertura d’un període de prova ja que, dels 
antecedents existents a l’expedient, resten suficientment descrits els fets i 
acreditada la conducta denunciada d’acord amb allò que preveu l’article 13 del RD 
320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment 
sancionador en matèria de trànsit. 
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3.3. Respecte a l’accés als documents de l’expedient i les proves, cal considerar 
el dret que assisteix a les persones interessades, de poder comparèixer a les 
dependències municipals per tal de tenir accés als documents continguts en 
l’expedient i obtenir còpia dels mateixos, de conformitat amb les previsions dels 13 
i 53 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
S’ACORDA:  

 
Primer.- Declarar improcedent les proves proposades per les raons que es diuen en la 
part expositiva, per quant ja formen part de l’expedient sancionador. 
 
Segon.- Desestimar, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva, les 
al·legacions presentades pel Sr. ***, en l’expedient sancionador número 1800000122, i 
imposar-li la sanció de multa 200 euros que en el mateix es fa constar. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 
Quart.-  Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 
 - Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret 

 
 
Document annex: Butlletí de denúncia SFB D-1853 i prova fotogràfica adjunta que 
va motivar la incoació de l’expedient sancionador. 

 
***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 

 
 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
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___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
5.8 Resolucions desestimant les d’al·legacions, presentades pels conductors 
dels vehicles amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial (exp. 716/2018) 
 

➢ Butlletí de denúncia SDB D- 1858: 
 

1. Vista la denúncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de 
denúncia SDB D- 1858) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles 
amb el número d’expedient el qual és el següent: 
 
 
 Exp.               Nom de l’infractor/conductor           Infracció                          Sanció/multa 

1800000153   ***          Estacionar plaça minusvàlids     200 euros 

 
En el termini de 20 dies naturals comptadors des de la notificació de la denúncia les 
persones interessades en els expedients sancionadors esmentats han presentat 
al·legacions. 
 
2. L’instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, de l’informe de l’agent 
denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, 
formula la proposta de resolució en els següents termes: 
 

La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona conductora del 
vehicle sancionat, que basa les seves al·legacions en la existència de causes 
justificades per la comissió de la infracció. 
 
Per part de l’agent amb TIP 1067, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient, va emetre l’informe 177/2018, de data 12 de juny de 
2018 en relació a les al·legacions presentades, mitjançant el qual es ratifica en 
els fets denunciats i proposa a l’òrgan instructor desestimar les al·legacions 
formulades per la persona recurrent. 

 
3. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és 
la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: L’Alcalde. 
- Data delegació:  18  de juny de 2015 
- Número Decret:  480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA:  
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Primer.- Desestimar, d’acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent 
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a 
l’expedient sancionador amb número 1800000153, i imposar la sanció de multa de 200 
euros que en el mateix es fa constar. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persona interessada. 
            
 Tercer.-  Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 
 - Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret 
 
Annex 

 
***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

➢ Butlletí de denúncia SFB D- 1862: 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
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_X_ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5.9 Estimant les al·legacions presentades pel conductor del vehicle per la 
imposició de sanció per la infracció de la normativa de trànsit  (exp. 739/2018) 
 

1. Vist el butlletí de denuncia SDB D-1658 formulat per l’agent de la Policia Local i 
l’expedient sancionador per infraccions de les normes de trànsit i circulació de 
vehicles amb  les dades d’identificació següents: 

 
Expedient       Nom de l’infractor           Infracció                                            Sanció/Multa 
 
1700000419   ***  Estacionar en doble fila (94.02 RGC)    80  € 
 
2. En el termini de 20 dies naturals comptadors des de la notificació de la denúncia la 
persona interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat escrit 
d’al·legacions en qual sol·licita, li sigui retirada la denúncia, donat que el vehicle sancionat 
no és de la seva propietat des del dia 2 de novembre de 2017, data en la qual va 
formalitzar un contracte de compravenda del vehicle a favor de SANTFELIU MOTORS, 
S.L. i, per tant, no és el conductor del vehicle qui va esser sancionat. 
 
3. El instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions, de l’informe 151/2018, sobre 
les al·legacions presentades per l’agent denunciant (butlletí de denúncia SFB D-1658) i de 
la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient  sancionador, formula la 
proposta de resolució en els següents termes: 
 

A l’efecte de determinar la responsabilitat en l’àmbit administratiu per les 
infraccions tipificades al Reial Decret Legislatiu 6/205, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el TRLSV, l’article 82 ens assenyala que la responsabilitat per les 
infraccions recau directament en l’autor del fet en què consisteix la infracció. No 
obstant això, en els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i aquest 
tingui designat un conductor habitual, la responsabilitat per la infracció recau en 
aquest, excepte en el cas que acrediti que el conductor era un altre o que el 
vehicle s’ha sostret.  En els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i 
aquest no tingui designat un conductor habitual, n’és responsable el conductor 
identificat pel titular o l’arrendatari, d’acord amb les obligacions que imposa 
l’article 11 del TRLSV. En altre cas, la responsabilitat recau en els titulars o 
arrendataris dels vehicles amb les qual es va cometre la sanció. 
En conseqüència, procedeix la retirada la denúncia pel motiu que el vehicle 
sancionat no era propietat del denunciat i al·legant des de el dia 2 de novembre 
de 2017, data en la qual va formalitzat un contracte de compravenda del vehicle i 
va ésser entregat  SANTFELIU MOTORS, S.L., i, per tant, no va ser el conductor 
del vehicle sancionat. 
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D’acord amb l’establert a l’article 112 del TRLSV, el termini de prescripció de les 
infraccions previstes a la Llei de trànsit és de tres mesos per a les infraccions 
lleus, sis mesos per a les infraccions greus i molt greus. 

 
A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els antecedents 
existents en l’expedient sancionador es posa de manifest la concurrència de fets no 
imputables al denunciat, per la qual cosa és procedent estimar les mateixes, procedint a 
l’arxiu del expedient, sense declaració de responsabilitat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: L’Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per la persona interessada en el 
expedient sancionador 1700000419, incoat per infracció de la normativa de  trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial que  s’indica, sobreseient el mateix i 
procedint al seu arxivament, sense declaració de responsabilitat. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a la persona interessada. 
 
 
Annex: 

 
***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 

 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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5.10 Resolució estimant les d’al·legacions, presentades pel conductor del 
vehicle per la imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit (exp. 
917/2018) 
 

1. Vist el butlletí de denúncia SFB D-1873 formulat per l’agent de la Policia Local i 
l’expedient sancionador per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles 
amb  les dades d’identificació següents: 
 
Expedient WTP        Nom de l’infractor/conductor Infracció              Sanció/Multa 
1800000201                *** RGC 171..6         80€ 

 
2. En el termini de 20 dies naturals comptadors des de la notificació de la denúncia la 
persona interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat escrit 
d’al·legacions en qual sol·licita, s’anul·li la denúncia, donat que va estacionar el vehicle al 
lloc senyalitzat amb marca groga per ajudar al seu germà a pujar al pis després d’una 
vista de revisió mèdica. Acompanya a les al·legacions d’informe mèdic que acredita la 
recent intervenció quirúrgica i de les dificultat per a la deambulació del seu germà. 
 
 3. Per part de l’agent amb TIP 1067, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí,  va emetre l’informe 184/2018, de data 19 de juny de 2018 en relació a les 
al·legacions presentades, mitjançant el qual es proposa a l’òrgan instructor estimar les 
al·legacions formulades per la persona recurrent. 
  
En conseqüència, es poden estimar-se les al·legacions per raons atendibles i donar 
veracitat a les al·legacions formulades. 
 
4. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta de 
Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: L’alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret:   480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Estimar, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent 
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada a l’expedient 
sancionador amb número 1800000201 i acordar el seu sobreseient i arxiu, sense 
declaració de responsabilitat. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persona interessada. 
            
Tercer.-  Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 
 - Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret 
 

 
Annex 

 
 
  

*** (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 

 
 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5.11 Resolució desestimant les d’al·legacions, presentada pel conductor del 
vehicle amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial (exp. 1001/2018) 
 
 
1. Vista la denúncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denúncia SFB 
D- 1669) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número 
d’expedient el qual és el següent: 
 
Expedient WTP: 1800000248    
Titular del vehicle infractor: ***  
Infracció:  Art. 69.3 RGC / No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circulava en 
servei d’urgència  
Import de la Multa   200 €                 
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2. En el termini de 20 dies naturals comptadors des de la notificació de la denúncia la 
persona interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat al·legacions. 
 

 
 
 
3. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent 
denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador, 
formula la proposta de resolució en els següents termes: 
 

L’agent amb TIP 1018, que va actuar com agent denunciant al referit butlletí que 
consta a l’expedient, va emetre l’informe 228/2018, de data 29 de juliol de 2018 en 
relació a les al·legacions presentades, mitjançant el qual  proposa a l’òrgan 
instructor desestimar les al·legacions formulades per la persona recurrent. 
 
La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona conductora del 
vehicle sancionat, que basa les seves al·legacions en la existència de causes 
justificades per la comissió de la infracció. 
 

Al respecte s’ha de dir que la realització d’activitats de tipus personal o professional 
s’han d’emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la 
senyalització viària que estableix una obligació o prohibició, sense que les causes 
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al·legades eximeixin de la responsabilitat per a la infracció als preceptes que s’indiquen 
en cada cas. 
 
Atès allò establert a l’article 14 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, relatiu a la presumpció 
de veracitat a les denuncies formulades pels agent de l’autoritat, i que el fets imputats 
no han estats desvirtuats en l’escrit d’al·legacions, es proposa la seva desestimació. 
 
4. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta 
de Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: L’Alcalde. 
- Data delegació:  18  de juny de 2015 
- Número Decret:  480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Desestimar, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent 
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a 
l’expedient sancionador amb número 1800000248, i imposar la sanció de multa de 200 
euros que en el mateix es fa constar. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persona interessada. 
            
 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 
 
Document annex: Informe de l’Agent denunciant que motiva la resolució. 

 
 

***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 

 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 43 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 44 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
 No hi ha assumptes a tractar en aquest àmbit.   

  
 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
6. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
6.1 Justificació dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal (exp. 940/2018) 
 

Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada els dies 19/06/2017;19/02/2018; 
19/03/2018; 09/04/2018; 21/05/2018; 18/06/2018; 03/07/2018 van aprovar ajuts 
individualitzats per aliments de primera necessitats i coadjuvar el deute pendent per 
subministraments bàsics. 
 
Atès la documentació acreditativa de les despeses que els usuaris beneficiaris d’aquests 
ajuts han presentat i que ha estat informada per la tècnica i la Regidora de Benestar 
Social. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015 – 0480 
- Publicació al BOPB: Pendent 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Restar assabentada la Junta de Govern Local  de la justificació dels ajuts 
individualitzats atorgats als usuaris de l’ EBAS en situació d’emergència social amb 
efectes des de l’any 2017 al 2018 que es detallen a continuació: 
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Nº 
Expedient 

Nº Expedient 
Accede 

D.N.I Beneficiari 
(finalitat) 

Ajut Concedit 
Ajut 

Justificat 

026/2018 28/2018 
*** 

( Autònoms) 
316,27€€ 316,27€ 

042/2018 47/2018 
*** 

(Subministres) 
43,61€ 87,22€ 

035/2018 44/2018 
*** 

( Alimentació) 
100,00€ 100,38€ 

012/2018 21/2018 
*** 

( Subministres) 
253,76€ 317,20€ 

002/2018 3/2018 
*** 

( Vitamina E) 
42,00€ 42,00€ 

010/2018 10/2018 
*** 

( Material escolar) 
50,00€ 50,00€ 

045/2018 54/2018 
*** 

( subministres) 
183,66€ 183,66€ 

017/2018 12/2018 
*** 

( subministres) 
282,00€ 303,78€ 

046/2017 47/2017 
*** 

(Ulleres) 
180,00€ 465,00€ 

039/2018 50/2018 
*** 

(Lloguer) 
190,00€ 200,00€ 

020/2018 24/2018 
*** 

( subministres) 
464,63€ 489,09€ 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a d’intervenció per el seu coneixement. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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6.2 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1083/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 4252/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Denegar l’ajut sol·licitat que es relaciona a continuació, pels motius expressats 
a l’informe que consta a l’expedient. 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte Motiu 

050/2018 *** Subministraments  
bàsics 

Supera barem econòmic. 

 
 
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. 

 
 

 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 47 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.3 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1086/2018, 1087/2018, 
1088/2018  i  1179/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 4261;4262;4267;4574/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 1004,89€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
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Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte 
Forma 

de Pagament 

051/2018 *** 187,54€ Subministres 
Compte 

corrent usuari 

052/2018 *** 389,85€ Subministres 
Compte 

corrent usuari 

055/2018 *** 427,50€ Lloguer 
Compte 

corrent usuari 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.- Denegar l’ajut sol·licitat que es relaciona a continuació, pels motius expressats 
a l’informe que consta a l’expedient. 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte Motiu 

053/2018 *** Subministraments  
bàsics 

Supera barem  
econòmic. 

 
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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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6.4 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1191/2018) 
 

Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 4606/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 150,00€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma de 
 Pagament 

0456/2018 *** 150,00€ Lloguer Efectiu 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
Segon.-  Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

6.5 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1222/2018  i 1224/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 4715; 4716/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 232,39€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte 
Forma de 
Pagament 

058/2018 *** 107,39€ Subministraments 
Compte 

corrent usuari 

059/2018 *** 125,00€ Alimentació 
Compte 

corrent usuari 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 51 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.-  Declarar que: 
 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.6 Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de 
servei de teleassistència (exp. 1164/2018 i 1165/2018) 
 

1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

4529 de 01/08/2018 *** 

4531 de 01/08/2018 *** 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 10 de juliol de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es 
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP 
de 22 de maig de 2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
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el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència, a: 
 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

*** A 

*** A 

 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest 
Ajuntament qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat 
d’ingressos a efectes de poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
 
- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball 
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic 
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 

BENEFICIARI 
QUOTA 

MENSUAL 

*** 7,21€/mensuals 

*** 7,21€/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
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CINQUÈ.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de 

teleassistència,  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. 
 

- Respecte del preu públic assignat, és una resolució que pot ser impugnada per mitjà 
de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la competència en 
el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva notificació. 
 

- 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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
7. ÀREA DE JOVENTUT 
  
7.1 Aprovació de la programació de la setmana jove 2018, i dels 
subministraments per cobrir les activitats incloses dins el programa d’actes i de 
la despesa que se’n deriva dels mateixos (exp. 1002/2018) 
 

Primer. Vist la providència de la Regidoria de Joventut, en què es posa de manifest que 
és voluntat elaborar la programació d’activitats amb motiu de la Setmana Jove de l’any 
2018, amb l’objectiu de combinar una oferta lúdica de qualitat amb activitats per tots els 
perfils juvenils, per la qual cosa s’insta l’obertura d’aquest expedient. 
 
Segon. Vist l’informe del Tècnic Auxiliar de Joventut, en el qual es concreta la 
programació d’activitats i la despesa que se’n deriva – la qual ascendeix a un import de 
9.350,33 € (IVA inclòs) –, i s’insta a efectuar les contractacions resultants, segons 
pressupostos inclosos en l’expedient. 
 
Tercer. Vist que el sr. Jesús Calvo Cámara ha tramès el contracte derivat del concert 
musical previst per al dia 13 d’octubre de 2018, en el qual s’estableix la retribució total 
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de l’artista, així com la forma de pagament i el clausulat al qual es comprometen 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el sr. Jesús Calvo Cámara (Annex III).  
 
Tercer. Vist que existeix crèdit adequat, suficient i disponible a l’aplicació pressupostària 
35.330.22799, “Altres treballs joventut”. 
 
Quart. Vist l’article 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i 
segons el què disposa l’article 118 de la mateixa llei, aquests contractes es poden 
reconduir a les categories de contracte menor de serveis i/o subministrament. 
 
 Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Alcalde. 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Numero decret: 2015-0480. 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015. 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitats de la Setmana Jove 2018 (Annex I) i les 
despeses que se’n deriven, per un total de 9.350,33 € (Annex II), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 35.330.22799. 
 
Segon. Aprovar el contracte derivat del concert previst pel dia 13 d’octubre de 2018 amb 
el sr. Jesús Calvo Cámara referenciat a la part expositiva i que s’annexa al present 
Acord. 
 
Tercer. Adjudicar les despeses que es detallen a la programació de la Setmana Jove 
2018, a favor de les empreses i pels imports que es detallen en l’Annex II del present 
Acord. 
 
Quart. Disposar que, per tal de dur a terme la celebració de les activitats, la Brigada 
municipal i la Policia Local col·laboraran en el bon desenvolupament d’aquestes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord als interessats, a la Policia Local, a la Brigada i a la 
intervenció i tresoreria per al seu coneixement i efectes.  
 
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 
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. 
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-Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
ANNEX I: PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 
TALLER D’IMPRESSIÓ 3D 
Data i hora: dilluns 8 d’octubre, de 17.00 a 20.00 hores. 
Lloc: NexeJove. 
Aforament màxim: 20 participants (inscripcions prèvies al NexeJove). 
Preu: activitat gratuïta. 
 
PINTADA D’UN MURAL PARTICIPATIU (PROJECTE COMARCAL “POSITIVART”) 
Data i hora: dimarts 9 i dimecres 10 d’octubre, de 16.00 a 20.00 hores  
Lloc: Terrassa/Aparcament del Pavelló Municipal d’Esports (les setmanes prèvies es 
duran a terme reunions de preparació al NexeJove amb joves voluntaris). 
Aforament màxim: Participació oberta a tota la ciutadania, sense límit de participants. 
Preu: activitat gratuïta. 
 
12 HORES DE VÒLEI 
Data i hora: divendres 12 d’octubre, de 09.00 a 21.00 hores. 
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports. 
Aforament màxim: 180 participants (inscripcions prèvies al NexeJove). 
Preu: 5,00 € / equip (d’acord amb els preus públics per a les activitats de l’Àrea de 
Joventut, aprovats per Junta de Govern Local el 19 de juny de 2017). 
 
 
 
CONCERT JOVE: TXOCAN’S + LA OTRA & LAS LOCAS DEL CO. + DJs LOCALS 
Data i hora: dissabte 13 d’octubre, de 23.00 a 04.00 hores. 
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports. 
Aforament màxim: 1.000 assistents (venda anticipada d’entrades al NexeJove). 
Preu: 3,00 € anticipada i 5,00 € preu general (d’acord amb els preus públics per a les 
activitats de l’Àrea de Joventut, aprovats per Junta de Govern Local el 19 de juny de 
2017). 
* S’entregaran invitacions gratuïtes a joves que hagin col·laborat amb l’organització i 
dinamització d’activitats del NexeJove. 
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ANNEX II: RELACIÓ DE DESPESES 

 

CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT 

Disseny i dinamització Mural Participatiu Clara Oliveres Peig 400,00 € 

Materials Mural Participatiu Pintur S.A. 199,58 € 

Taller d’impressió 3D Ass. Juvenil Social Lovers 450,00 € 

Monitors 12h de vòlei Eduard Blanco Claramunt 60,00 € 

Aigües Llovi SA 29,76 € 

Premis 12h de vòlei (sopars Klam) Klam Restauració SL 144,00 € 

Sopar músics concert i galetes punt lila 
Alba de la Luna Ruiz 
(Bar del Nexe) 

112,15 € 

Actuació La Otra & Las Locas del Co. Jesús Calvo Cámara 4.235,00 € 

Sonorització i il·luminació concert So Art Prat 2.207,04 € 

Seguretat concert: 1 vigilant i 3 
controladors 

CONTROL STEWARD SL 449,21 € 

Neteja pavelló posterior al concert Fundació Ampans 366,68 € 

Impressió d’entrades IS 2.0 Imatge i Comunicació 93,17 € 

Actuació Laia DJ MUSTRAMIT SL 113,74 € 

Assegurança voluntaris Ferrer & Ojeda 90,00 € 

Ambulància concert VITAM 350,00 € 
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 TOTAL: 9.350,33 € 

 
 
 
ANNEX III: CONTRACTE I RIDER DE GAZPATXO FEST CULTURA 

 

***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1 Aprovació de l’adjudicació d’obres contingudes en el Projecte de reforma 
parcial de planta baixa per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant 
Fruitós (exp. 610/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Vist el document tècnic “Projecte de reforma parcial de planta baixa per a 
ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, situat a l’emplaçament: 
carrer de Sant Benet, 8, al nucli de Sant Fruitós de Bages”, redactat pel Sr. Jaume 
Juanola Victori, en representació de Sarrate- Juanola Arquitectura SCP, aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2018 (BOPB de 23.05.18), 
i esdevenint aprovat definitivament en data 5 de juliol de 2018. 
 
Segon. La Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria 
per la  licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, oferta econòmicament 
més avantatjosa, únic criteri de valoració (preu més baix) i tramitació ordinària, per a la 
contractació de les citades obres. 
 
Tercer. Es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 
30/07/2018. 
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Quart. En data 31 de juliol de 2018 es va emetre el certificat segons el qual es van 
presentar, en temps i forma, les següents proposicions: 
 

 
 
Cinquè. En data 2 d’agost de 2018 la mesa de contractació va procedir a l’obertura del 
sobre únic presentat per part de les empreses licitadores. De conformitat amb els criteris 
d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, es van 
aplicar les fórmules corresponents a les ofertes presentades per part de la resta de 
licitadors, amb el següent detall: 
 

 
 
En el mateix acte, la mesa de contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació, 
la proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de l’empresa SERVEIS 
INTEGRALS 360 PLUS, S.L. amb NIF B-65891475, prèvia presentació de la 
documentació relacionada en l’article 150.2 de la LCSP, si s’escau, i garantia definitiva, 
d’acord amb l’oferta presentada, la qual prèviament fou validada pels serveis tècnics 
municipals per tal de comprovar la seva adequació al projecte tècnic, d’acord a l’informe 
tècnic de data 13/08/2018. 
 
Sisè. Mitjançant requeriment de data 22 d’agost de 2018 es va requerir a l’empresa 
Serveis Integrals 360 Plus, S.L. perquè presentés la garantia definitiva i els documents 
originals signats corresponents a la seva oferta. 
 
Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
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Primer. Aprovar la classificació de les proposicions presentades a la licitació del 
contracte per les obres contingudes en el “Projecte de reforma parcial de la planta baixa 
per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, situat a 
l’emplaçament: carrer de Sant Benet, 8, al nucli de Sant Fruitós de Bages”, conforme el 
següent detall: 
 
1. Serveis Integrals 360 Plus, S.L  
2. Construcció, Àrids i Formigó, S.A.  
3. Construcciones Somic, S.L.  
4. Bricdeu 10, S.L.  
5. Bergavia Obres, S.L.  
 
Segon. Adjudicar a l’empresa de l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. amb 
NIF B-65891475 per un import de 51.048,73 € (IVA exclòs) més 10.720,23 € (21% IVA) 
total de 61.768,96 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. Disposar la despesa del contracte per l’import de 61.768,96 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 22.326.63213 adequació escola de música. 
 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment; als serveis tècnics municipals; i a la intervenció-
tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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S2 Aprovació del contracte menor de serveis per cobrir les activitats incloses 
dins el programa d’activitat física per la gent gran per al curs 2018-2019 i la 
despesa que se’n deriva (exp. 897/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. En data 27 d’agost de 2018, la tècnica d’esports i educació, Sra. Mireia Subirana 
Chaves, emet informe del qual es desprèn que és voluntat de la regidoria d’esports de 
mantenir un oferta d’activitats de caire esportiu dins el que es coneix com Programa 
d’Activitat Física per a Gent Gran per al curs 2018-2019 i que inclou les activitats 
detallades al programa d’activitat física el s’uneix al present com annex. 
 
Per aquest motiu des de l’àrea d’esports i ensenyament s’ha sol·licitat pressupostos a 
les empreses Gisela Baraldes i Nat’s Sport. 
 
Segon. Atès que en l’informe tècnic esmentat es proposa aprovar la realització de les 
activitats físiques per a la gent gran, i concreta l’import de la despesa derivada de la 
contractació dels serveis de les empreses Gisela Baraldés Santamaria i Nat’s Sport, per 
a la realització de les activitats incloses dins el programa d’Activitat Física per Gent Gran 
pel curs 2018-2019. 
 
Tercer. L’Ajuntament compta per al finançament d’aquestes activitats de formació amb 
els ingressos dels preus públics abonats pels usuaris (revisats i aprovats en la JGL de 
17/09/2012), i amb les subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. Vist que existeix crèdit adequat, suficient i disponible a l’aplicació pressupostaria 
36.341.22799, altres treballs esports. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  

 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitat física per la gent gran 2018-2019, que 
s’adjunta com a annex al present acord, i les despeses que se’n deriven per un total de 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 68 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

14.812,14 € i declarar que la despesa té un caràcter un caràcter de plurianual, atenent-
se la mateixa de la següent manera. 
 

- Pressupost 2018 amb càrrec a la partida 36.341.22799: 4.695,54 € 
- Pressupost 2019 amb càrrec a la partida 36.341.22799: 10.116,60 € 

 
La despesa corresponent a l’any vinent es supeditarà a l’existència de crèdit adequat, 
disponible i suficient en el pressupost municipal 2019, per complir les obligacions que 
se’n derivin. 
 
Segon. Adjudicar les despeses que es detallen a la programació d’activitat física per la 
gent gran 2018-2019 a favor de les empreses i pels imports que es detallen en l’annex 
del present acord. La despesa pel cicle de passejades quedarà en fase de retenció de 
crèdit fins que es determini l’empresa que realitzarà el servei. 
 

- Supervisió del contracte: La tècnica supervisora del desenvolupament i 
compliment del contracte, serà la tècnica d’esports i ensenyament, Sra. Mireia 
Subirana Chaves. 

- Sistema de pagament: Es presentaran factures per mesos vençuts 
(mensualment o trimestrals), el pagament es farà prèvia conformitat del tècnic 
supervisor i aprovació de l’òrgan competent. 
 

 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a la intervenció i tresoreria i a la tècnica 
d’esports, per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
 
ANNEX. INFORME 

 
Sobre la contractació de serveis per cobrir les activitats incloses dins el programa 
d’activitat física per a la gent gran 2018-2019. 
  

Fets 
 
1.- La regidoria d’esports de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la voluntat de 
mantenir una oferta d’activitats de caire esportiu dins el que es coneix com Programa 
d’Activitat Física per a Gent Gran per al curs 2018-2019. 
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2.- L’Ajuntament compta per al finançament d’aquestes activitats de formació amb els 
ingressos dels preus públics abonats pels usuaris (revisats i aprovats en la JGL de 
17/9/2012), i amb les subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona. 
 

La previsió d’ingressos per al curs 2018/2019, prenent com a mostra els ingressos 
de quotes del curs anterior i la subvenció rebuda de la Diputació, és la següent: 

 

Recaptació preus públics 6.740,00 € 

Subvenció Diputació – Programa Gent Gran 4.300,00 € 

  

TOTAL INGRESSOS 11.040,00 € 

 
3.- L’Ajuntament disposa de crèdit per vinculació jurídica a l’aplicació pressupostària del 
pressupost municipal 2018, 36-341-22799 ALTRES TREBALLS ESPORTS. 

Consideracions tècniques 
 
1.- La tipologia de les activitats programades per al curs 2018-2019 donen continuïtat a 
grups i activitats ja programades en el curs 2017-2018: 
 

- Grup de gimnàstica de manteniment 
- Grup de ioga 
- Grup d’activitats aquàtiques 
- Grup de passejades 

 
2.- Les activitats incloses en aquest programa tenen una necessitat important 
d’especialització, ja que demanen professionals del món de l’esport amb experiència en 
el tracte amb persones d’edats avançades. 

 
3. El programa de gimnàstica de gent gran va iniciar-se l’any 1990 sota la direcció de 
Gisela Baraldés Santamaria, llicenciada en Ciències de l’activitat física i l’esport, i amb 
un ampli currículum i experiència en aquest àmbit de la gimnàstica adaptada per gent 
gran. Des de l’any 2008 va afegir al programa una nova activitat de ioga, a càrrec també 
d’una professora titulada. En el decurs d’aquests 25 anys ha desenvolupat la seva tasca 
docent de forma satisfactòria, amb un resultats molt positius, com ho demostra 
l’important creixement de persones inscrites en aquests subprogrames. 
 
4. El programa d’activitats aquàtiques es va iniciar l’any 2004 i des d’aleshores es 
desenvolupa en el centre Nat’s Sport, que és la instal·lació adequada que tenim en el 
municipi amb piscina coberta. En el decurs d’aquests darrers 12 anys han desenvolupat 
la seva tasca docent de forma satisfactòria, amb un resultats molt positius, com ho 
demostra el permanent creixement de persones inscrites en el subprograma. 
 
5.- L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages està adherit, des de l’any 2005, al Cicle de 
Passejades per Gent Gran “A cent cap als cent”, que organitza l’àrea d’esports de la 
Diputació de Barcelona, i que és un bon complement pel Programa d’Activitat Física de 
Gent Gran per la tipologia de l’activitat. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 70 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
6.- Les raons socials Gisela Baraldés Santamaría i Nat’s Sport han manifestat la seva 
disponibilitat per seguir oferint aquests serveis durant el curs 2018-2019, i han presentat 
sengles ofertes econòmiques, obrants a l’expedient. 
 

Proposta 

Proposo aprovar la realització de les activitats físiques per a la gent gran, així com la 
despesa d’aquestes activitats i contractar els serveis de les empreses GISELA 
BARALDÉS SANTAMARIA i NAT’S SPORT, per a la realització de les activitats incloses 
dins el Programa d’Activitat Física per Gent Gran per al curs 2018-2019, i aplicar la 
reserva de crèdit pressupostari als pressupostos municipals 2018 i 2019. 

TOTAL COST PRESSUPOST EXERCICI 2018 4.695,54 € 

TOTAL COST PRESSUPOST EXERCICI 2019 10.116,60 € 

TOTAL COST PROGRAMA 2018-2019           14.812,14 € 
 
 
Sant Fruitós de Bages, 31 d’agost de 2018 
 
Participació de qui signa. 
La tècnica d’esports, 
(signat electrònicament) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S3 Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’ADF Pla de Bages 
i l’Ajuntament per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport 
als municipis en matèria de prevenció d’incendis durant l’any 2018 (exp. 
1245/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Atès que la Diputació de Barcelona des de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Espais Forestals i Desenvolupament Agrari ha fet tramesa, mitjançant ofici 
de data 7 de juny de 2018 (2018-E-RC-2994), del conveni tipus per al desenvolupament 
de programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i 
l’Agrupació de Defensa Forestal durant l’any 2018 i prorrogable per un any més. 

 

Els programes territorials de prevenció d’incendis forestals establerts al conveni són els 
següents: 

• Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 

• Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) 
 
Segon. Atès que els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes 
anuals d’execució, quan procedeixi. Aquests programes seran definits i proposats per la 
comissió de seguiment, a excepció de les actuacions a executar durant l’any 2018, que 
s’estableixen en l’Annex del present conveni. 
 
Tercer. Atès que l’esmentat conveni és d’interès per aquest Ajuntament. 
 
Quart. Vist l’informe del Secretari, obrant a l’expedient.  
 
Cinquè. Atès que aquest Ajuntament té atribuïdes les competències sobre prevenció i 
extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que 
preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant:  L’Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
PROPOSTA D’ACORD 
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Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’ADF Pla de Bages per al desenvolupament de 
programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals (PPI i PVI) durant l’any 2018 i prorrogable per un any més, unit com a annex 
en aquest acord com a Aportacions a les actuacions del Pla municipal de Prevenció 
d’Incendis forestals-Any 2018, i Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 
(PVI)-Programa Tècnic 2018. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de 299,00 € corresponent al 10% de l’import total que ha 
d’aportar l’Ajuntament per a l’execució de les obres del programa anual de 2018, 
contingudes en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, amb càrrec a la 
partida 16 1721 48924. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 167,16 € corresponent a l’aportació pel 2018, segons 
el Programa Tècnic del Pla d’Informació i vigilància contra incendis forestals 2018, per 
a despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i substitucions de 
rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la campanya, amb 
càrrec a la partida 16 1721 48924, i que ha d’assumir l’Ajuntament d’acord amb el que 
disposa el pacte segon del conveni esmentat. 
 
Quart. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’ADF Pla de Bages. 
 
Sisè. Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria. 
 
Setè. Declarar que: 

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

ANNEX I 

 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITOS DE BAGES I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PLA DE BAGES 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA DE 
SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

  

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord 
amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari delegat, Sr. Ferran Gonzalo Sánchez, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència número 3299/18, de data 
13 d’abril de 2018 (BOPB de 20/04/2018). 

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, representat per l’alcalde, Il·lm. Sr. Joan 
Carles Batanés Subirana, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Josep González 
Ballesteros. 

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PLA DE BAGES, representada pel president, 
el Sr. Oriol Tarragó Costa, en nom i representació d’aquesta entitat. 

 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

De caràcter general. 

 1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que 
poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest. 

 2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, 
f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol. 

 3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals 
del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 
10.3.1995). 

 4. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 5. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 
6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment 
associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen 
com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El 
principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis 
forestals és el profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva 
activitat. 
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 6. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, 
OTPMIFDA) desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals. 

 7. El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de programes 
territorials, amb el suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents per dur-los a 
terme en els municipis de la demarcació de Barcelona. 

 8. Els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis forestals, 
Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals, Programa de Prevenció 
d’incendis en Urbanitzacions i Programa de Restauració i Millora Forestal. 

 9. Els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de minimitzar 
els efectes dels incendis forestals, millorant les infraestructures per accedir amb 
seguretat i disposar d’aigua, gestionant el bosc mitjançant les Associacions de 
Propietaris Forestals, fomentant l’ús de la biomassa, protegint les zones urbanes i 
sensibilitzant i detectant els usos de risc. 

10. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels programes 
territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis, la 
vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En aquest punt es va 
constatar l’interès d’Ajuntaments i ADF per a mantenir el marc de col·laboració 
establert en l’esmentat conveni. 

11. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva Disposició 
addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol 
Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini de 
tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es vol per tant subscriure un nou 
conveni, per la finalització de la vigència de l’anterior i per tal d’adaptar-lo a la 
normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració. 

12. El present conveni es centra en els següents programes territorials de prevenció 
d’incendis forestals: 

- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 

- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI) 

13. L’execució dels esmentats programes obliga a desenvolupar un conjunt de 
procediments tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i 
especialització fan necessari un suport extern, que complementi la tasca que pot 
realitzar l’Ajuntament. 

14. Els documents dels programes es redacten i revisen de forma consensuada entre 
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments donen suport tècnic i econòmic per a la seva execució. 

De caràcter específic. 
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a) En relació al Programa del pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 

15. El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 
6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que 
conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de 
les infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la 
propagació i les conseqüències dels incendis forestals. Aquest pla defineix, 
fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció dels 
incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. 
Aquest pla també recull informació sobre els models de combustible, els 
equipaments i les infraestructures més vulnerables i els elements del territori que 
poden provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de realitzar 
per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i 
el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució. 

16. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els 
propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats 
locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de prendre les 
mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu compte 
els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions continguts 
en el pla, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per l’Administració. 

17. Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI, que és 
revisat periòdicament. La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant 
l’OTPMIFDA, és qui coordina el planejament i l’execució de l’esmentat programa 
territorial. 

18. Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un 
programa econòmic anual, per a tota la vigència del pla. Aquestes previsions i 
mesures es presenten mitjançant fitxes descriptives d’actuacions i inversions, i un 
mapa de l’àmbit territorial del municipi per al PPI. L’esmentat programa conté, de 
forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb el codi de localització, l’amidament, 
el cost unitari i el cost total d’inversió. 

19. La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic a la revisió del PPI als Ajuntaments 
que en tinguin exhaurida la vigència. 

 

b) En relació al Programa d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) 

20. El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la 
província amb una xarxa de punts de guaita. 

21. El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la 
sensibilització a la població i minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin 
gràcies a la coordinació amb l’administració forestal, bombers, cos d’agents rurals, 
i amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF. 

22. El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de 
prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i 
informació d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis 
detectades per la seva ràpida extinció. 
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23. El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es du a terme en 269 
municipis de 10 comarques, amb la participació de 118 ADF i 9 Federacions d’ADF 
de Barcelona, La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, 
és qui coordina el planejament i l’execució de més del 90% del cost de l’esmentat 
programa territorial. 

24. El Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del 
PVI i recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i 
assignació de mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el 
pressupost general de la campanya i els termes en què es finança aquest 
pressupost. 

Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes 
territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix pel 
present conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la gestió 
deIs esmentats programes territorials de prevenció d’incendis. 

Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts 
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que 
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 

La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018. 

En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són 
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix 
un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels programes 
del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 

PACTES 

 

Primer.- Objecte del conveni 

Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (en endavant l’Ajuntament), l’Agrupació de 
Defensa Forestal Pla de Bages (en endavant l’ADF), i la Diputació de Barcelona, durant 
l’any 2018 prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels següents 
programes de Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals: 

• Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 

• Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 
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El Pla de suport es desenvolupa mitjançant el corresponent programa anual d’execució. 
Per a l’any 2018, les actuacions a realitzar segons aquest programa s’adjunten com a 
Annex al present conveni. 

Per al 2019, si s’escau, la Comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, 
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. La 
valoració i proposta del programes anual redactar, haurà de ser aprovada pels 
respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 

 

Segon.- Compromisos de l’Ajuntament  

En relació al PPI 

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin 
necessàries. 

• Aprovar el PPI per l’òrgan competent de l’Ajuntament, i trametre’l per a la seva 
aprovació al Departament d’Agricultura de la Generalitat. 

• Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de 
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament a través de la Comissió de seguiment. 

• Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de 
les actuacions juntament amb representants de l’ADF i de la Diputació de Barcelona. 

• Donar suport a l’ADF per al compliment dels principis de publicitat, concurrència i 
integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 

• Facilitar suport administratiu i jurídic a l’ADF per als tràmits d’obtenció dels permisos 
necessaris per part dels titulars de les finques on es realitzaran les actuacions. 

• Realitzar l’aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del PPI no coberta 
per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants en el municipi a 
partir de les dades disponibles del darrer padró, i que es representa en la següent taula: 

  

Nombre d’habitants del municipi Percentatge a finançar des de l’Ajuntament 

Fins a 5.000 5 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 10 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 15 % 

Major de 20.000 20 % 

 

• Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe 
favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la documentació 
justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni. Aquest es transferirà 
segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 
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• Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin. 

 

En relació al PVI 

• Col·laborar en el disseny de la campanya del PVI juntament amb l’ADF i l’ OTPMIFDA. 

• Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del 
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’ADF. 

• Aprovar el Programa tècnic anual redactat per l’OTPMIFDA i en col·laboració amb els 
Ajuntaments i l’ADF de la zona. 

• Finançar si s’escau, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el 
Programa Tècnic esmentat anteriorment, les despeses generades en el decurs de la 
campanya pel consum de combustible dels vehicles de l’operatiu, així com les del seu 
rentat. 

• Participar en la Comissió de seguiment del conveni i facilitar els espais necessaris per 
a les reunions i activitats que es convoquin. 

 

Tercer.- Compromisos de l’ADF  

En relació al PPI 

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin 
necessàries. 

• Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de 
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 

 • Contractar les actuacions d’execució del PPI determinades. La seva contractació 
haurà de garantir el compliment dels principis, en particular els de publicitat, 
concurrència i integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). En aquest sentit, resultarà 
preceptiu, entre altres: 

- El compliment per part dels contractistes dels requisits d’aptitud, capacitat, 
solvència econòmica i tècnica que resultin exigibles i la no concurrència de cap 
causa de prohibició de contractar. 
- La tramitació dels procediments d’adjudicació de conformitat amb els requeriments 

previstos a la LCSP. 
- La sol·licitud i valoració d’una pluralitat d’ofertes quan l’objecte contractual no superi 

les quanties previstes a la LCSP per a la contractació menor, tot justificant la no 
alteració de l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació i la no adjudicació al mateix contractista d’altres contractes menors, 
d’objectes qualitativament iguals, durant el termini d’un any, que individualment o 
conjunta, superin els imports assenyalats, llevat que l’obra o el servei només pugui 
ser executat per un empresari determinat. 
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• Dur a terme, amb el suport de l’Ajuntament, els tràmits necessaris per a l’obtenció dels 
permisos dels propietaris dels terrenys i finques forestals per a l’execució de les 
actuacions. 

• Destinar l’aportació de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona a l’execució de les 
actuacions relacionades en el PPI i a executar segons el calendari previst. 

• Realitzar el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les actuacions una 
vegada validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la certificació de les mateixes. 

• Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de 
les actuacions, amb representants de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona. 

• Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin. 

 

En relació al PVI 

• Col·laborar en el disseny del PVI juntament amb l’Ajuntament i l’OTPMIFDA. 

• Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del 
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 

 • Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat 
d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI. 

 

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona  

En relació al PPI 

• Preparar la documentació tècnica i econòmica necessària per dur a terme la revisió del 
PPI; presentar, debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI amb els 
representants de l’Ajuntament, l’ADF i altres institucions vinculades amb la prevenció 
dels incendis; i presentar i lliurar el document definitiu als representants de l’Ajuntament, 
de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions vinculades amb la prevenció dels incendis 
forestals. 

• Vetllar pel compliment per part de l’ADF dels principis i requeriments derivats de 
l’aplicació de la LCSP i relacionats al Pacte tercer d’aquest conveni. 

• Assumir el suport tècnic a la contractació de les actuacions del programa anual, segons 
l’esmentada Llei, respecte a: 

- Seguiment de la documentació legal de les empreses. 

- Informació de criteris tècnics d’actuació obligatoris i recomanables. 

- Redacció del model de contracte i llurs clàusules. 

- Certificació de les actuacions finalitzades. 

• Assumir, sempre que les disponibilitats pressupostàries i de personal ho permetin, la 
direcció de les actuacions durant llur execució, previ nomenament del director per part 
de l’ADF com a promotor. 
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• Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop aplicats 
els criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del 
nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de percentatges: 

 

Nombre d’habitants del municipi Percentatge de la inversió aportat 
per la Diputació de Barcelona 

Fins a 5.000 95 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 90 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 85 % 

Major de 20.000 80 % 

  

• Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe 
favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la documentació 
justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que estableix la circular núm. 
22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris 
d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni. Aquest 
es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 

• Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de seguiment del 
conveni. 

• Preparar la proposta anual que estableixi les actuacions a realitzar en l’exercici 2019, 
si procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de 
desenvolupament i execució. 

• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs de 
prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i actuacions contractades. 

 

En relació al PVI 

• Dissenyar la campanya i redactar anualment el Programa Tècnic. 

• Col·laborar amb l’Ajuntament i l’ADF en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del 
present conveni i del Programa Tècnic. 

• Contractar el personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del 
Programa Tècnic per l’execució del PVI durant el temps de la seva durada. 

• Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions 
del Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del PVI. 

• Formar tècnicament i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals el personal de 
campanya contractat. 

• Dotar el personal contractat dels equips de protecció individual corresponents. 

• Fer-se càrrec de la direcció tècnica i de la gestió de la campanya. 
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Cinquè.- Comissió de seguiment 

La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del 
present conveni, la seva execució i la proposta de modificacions del propi conveni. 

Objecte: La Comissió té per objecte: 

• Informar i estar informada de l’estat de realització dels programes de prevenció que es 
desenvolupen en el municipi. 

• Valorar i proposar les actuacions a executar del programa del PPI. 

• Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI, i valorar les incidències que 
es puguin produir durant aquesta. 

• Analitzar la campanya del PVI i realitzar, si s’escau, propostes de millora. 

• Informar de les característiques i novetats proposades al Programa Tècnic anual del 
PVI. 

• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 

Composició: La Comissió estarà integrada, com a mínim, pels següents membres: 

- Un representant de l’Ajuntament 

- Un representant de l’ADF 

- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, qui actuarà de Secretari de la 
Comissió. 

Funcionament: La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any 
amb l’objecte de: 

• Conèixer l’estat d’execució del PPI. 

• Determinar, si procedeix, les actuacions a executar del PPI durant l’any en curs. 

• Proposar millores, si s’escau, per al següent exercici pressupostari. 

• Proposar modificacions per millorar el contingut del PPI. 

• Analitzar la campanya del PVI. 

• Presentar propostes de millora per al programa tècnic del PVI. 

Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona, qui actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de 
la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar. 

La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. 

La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 

Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència 
de dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari. 

  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 83 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Sisè.- Desenvolupament del conveni 

El conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres: 

En relació al PPI 

• La Comissió de seguiment valorarà i proposarà les actuacions a executar mitjançant 
el següent procediment: 

1. Es decidiran les prioritats entre les actuacions previstes, amb els següents criteris: 

- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de 
seguretat de la infraestructura. 

- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 

- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 

- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del PPI. 

2. Si es preveu que el cost unitari de les actuacions prioritàries sigui superior a un 20% 
del cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant valoració i 
pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

3. S’escolliran les actuacions, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran senceres, 
tal i com consten en el programa del PPI. 

4. L’import de referència de la inversió per a la realització de les actuacions 
seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIFDA, a partir de: 

- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona. 

- La disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament. 

- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels 
Ajuntaments. 

- La superfície forestal del municipi. 

- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior a 
700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%, 
respectivament, a l’import de referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a la 
superfície forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una 
pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial 
d’incendis forestals. 

5. La proposta final de les actuacions valorades per la Comissió es redactarà en una 
acta o document similar, per tal que quedi constància de l’acord. 

• Les actuacions s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les Fitxes 
Tècniques per a cada tipologia d’actuació, que es troben adjuntes al dossier del pla, 
ubicat a l’Ajuntament. 

• El llistat de les actuacions aprovades es fa constar com a annex al present conveni, 
signat pel president de l’ADF, l’alcalde i el representant de la Diputació de Barcelona, tot 
especificant tant l’import de les inversions com la part aportada per la Diputació de 
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Barcelona i per l’Ajuntament respectiu. Per a l’anualitat 2019, si s’escau, l’annex 
s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer del present conveni. 

• La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions executades, 
o en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme 
per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de 
força major, que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del programa. En aquest 
darrer cas es podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió, 
que requerirà informe tècnic favorable. 

 

 

En relació al PVI 

• L’OTPMIFDA prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 
aquest conveni i el presentarà a l’Ajuntament i ADF per a la seva aprovació, facilitant 
així la justificació de la despesa compromesa per l’Ajuntament per la execució del PVI 
en el seu municipi. 

• El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

• La Comissió de seguiment analitzarà el funcionament del PVI en totes les vessants 
que afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si s’escauen a 
l’OTPMIFDA mitjançant informe signat per les parts que integren la Comissió. 

 

Setè.- Pressupost  

En relació al PPI 

La distribució del pressupost per al programa anual de 2018 és la següent:  

Aportació de la Diputació de Barcelona: ..............................................................2.691,00€ 

Aportació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages:..............................................299,00€ 

En relació al PVI 

Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació. 

 

Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació  

En relació al PPI 

La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48900, de l’any 2018, segons les actuacions 
del programa anual que s’adjunten com a annex del present conveni. 

L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents, de l’any 2018, i segons les actuacions establertes en el 
programa anual. Per tant, aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de 
prevenció d’incendis forestals, per a l’execució de les actuacions del PPI. 
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La justificació de les actuacions detallades en el programa anual es realitzarà mitjançant 
la presentació per part del/de president/a de l’ADF d’un compte justificatiu on es detallin 
les despeses efectuades i que permeti identificar-les com a vinculades al 
desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni. Per tant, el compte haurà 
de permetre identificar el número de factura, el creditor, el concepte de l’actuació, 
l’import i la data prevista de pagament de cadascuna de les despeses, així com la 
identificació d’altres agents finançadors i ingressos percebuts per a la mateixa finalitat. 
Tot i que per a la justificació de les despeses no caldrà que aquestes estiguin pagades 
en el moment de la seva justificació, amb posterioritat podrà ser requerit que s’acrediti 
l’efectiu pagament de les despeses en les dates previstes. L’IVA només s’inclourà en el 
compte quan aquest no sigui recuperable per part de l’ADF. 

El compte justificatiu requerirà de la conformitat de l’alcalde o el/la representant 
municipal en qui delegui, així com d’un informe tècnic signat per representants de 
l’OTPMIFDA, que verifiqui que s’han complert els criteris tècnics d’execució i els 
objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics 
a la seva consecució. 

L’ADF podrà presentar comptes justificatius per una part de les actuacions previstes, de 
manera que els ens finançadors podran procedir a tramitar pagaments parcials. 

Un cop la o les justificacions estiguin informades favorablement, es procedirà al 
pagament per part dels ens finançadors del valor monetari de l’activitat realitzada, 
segons les quanties estipulades en el programa anual i els imports efectivament 
justificats. Tanmateix, abans del pagament l’ADF haurà d’acreditar fefaentment trobar-
se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

La o les justificacions recolliran les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any en curs, atès que el desenvolupament de les actuacions objecte del 
present conveni és de caire anual. El termini d’execució de les actuacions serà fins el 
31 de desembre de l’any en curs, i el termini de presentació de la documentació 
justificativa de les actuacions serà de, com a màxim, tres mesos després de la 
finalització del termini d’execució (31 de març de 2019). 

En relació al PVI 

La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins 
de les partides del seu pressupost general ordinari. La despesa del combustible de les 
unitats de vigilància serà cofinançada per la Diputació i l’Ajuntament, segons les imports 
establerts en l’esmentat Programa Tècnic. 

L’Ajuntament finançarà, pel procediment que consideri més adient, la part que li 
correspongui en concepte de combustible dels vehicles de l’operatiu, segons la quantitat 
màxima prevista en el Programa Tècnic aprovat. A tal efecte, l’Ajuntament podrà 
sol·licitar a la Diputació informe justificatiu del quilometratge recorregut i les despeses 
de combustible derivades. 

 

Novè.- Vigència 

El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener fins el 31 de desembre 
de l’any 2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la Comissió de 
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seguiment del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa anual. La 
pròrroga haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts 
intervinents. 

 

Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 

Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, 
en especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre i reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que 
continguin dades de caràcter personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny, així com 
les previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016. 

 

Onzè.- Modificació del conveni 

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 

 Qualsevol modificació dels continguts del present conveni, a proposta de la Comissió 
de seguiment, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts 
intervinents. 

 

Dotzè.- Causes de resolució 

Són causes de resolució del present conveni: 

▪ La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
▪ La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
▪ L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de 

les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que 
correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució 
del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa. 

▪ L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
▪ La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
▪ Qualsevol altra causa admissible en dret. 

 

Tretzè.- Marc normatiu 

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la 
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disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 

Catorzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 

Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis signats per la Diputació de 
Barcelona amb altres institucions públiques i privades, que és accessible des del Portal 
de la Transparència. 

 

Quinzè.- Jurisdicció competent 

La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 

 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
triplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen. 

 
(VEURE ANNEXOS AL FINAL DEL DOCUMENT) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
S4 Contracte menor d’obres d’adaptació dels baixos de la Ctra. de Vic 66 per 
habilitar-la com a sala d'exposicions (exp. 1271/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex  al 
present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 
1, i assumir íntegrament el contingut de l’informe-proposta de contracte menor. 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 14.824’31 euros (IVA exclòs), més 
3.113’10 euros d’IVA, total de 17.937’41 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 32 330 22609, sent el document comptable AD número 10073, i que 
haurà de constar com a referència en la factura que emeti el contractista.  

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, a l’arxiu municipal, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 

 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
ANNEX.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S5 Contracte menor de serveis per la impressió del catàleg de l’exposició 
Alfred Figueras: 120 aniversari (exp. 1272/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex  al 
present.  
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 
1, i assumir íntegrament el contingut de l’informe-proposta de contracte menor. 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.015 euros (IVA exclòs), més 
1.683’15 euros d’IVA, total de 9.698’15 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 32 330 22609, sent el document comptable AD número 10072, i que 
haurà de constar com a referència en la factura que emeti el contractista.  

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, a l’arxiu municipal, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 

 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

ANNEX 
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***  (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal) *** 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S6 Aprovació modificació de crèdit núm. 21/2018  del pressupost municipal 
2018 per transferència de crèdit (exp. 1291/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer.- Per tal d’adequar el pressupost a la despesa que es preveu efectuar, es veu 
necessari realitzar ajustos a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost 
municipal de l’exercici 2018 en el sentit d’augmentar la seva consignació per el següent 
import: 

− 32.330.22609 Exposició Alfred Figueras, per import de 26.000,00 € 
 
Per tal d’augmentar aquest import, es va posar en coneixement a la Intervenció 
municipal que  es consideren sobrants els següents crèdits: 
 

− 22.342.61909 Pavimentació zones de joc ping-pong la Rosaleda, 10.000,00 € 

− 22.342.61911 Condicionament zona esportiva La Rosaleda, 5a Fase, 10.000,00 
€ 

− 22.341.60930 Obres implementació tram carril bici, 6.000,00 € 
 
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que s’incorpora 
al present expedient. 
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Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en 
les bases d’execució del pressupost 2018. 

 
Cinquè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 21/2018 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I): 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

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

 
 
 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 108 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

S7  Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini d’una 
finca de propietat municipal per la construcció d’un nou Centre d’atenció 
primària (exp. 1514/2017) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
PRIMER. En data 21.11.17 (registre d’entrada núm.  5450 ), el Servei Català de la Salut 
va demanar a l’ajuntament la cessió gratuïta en domini del solar i edifici ubicats al carrer 
Jacint Verdaguer, núm.  5, de Sant Fruitós de Bages, destinat actualment a atenció 
pediàtrica per a la seva reforma i ampliació per tal de construir un Centre d’Atenció 
Primària en substitució de l’actual.   
 
SEGON. En data 17.4.18 es va emetre el decret núm.  2018-0405, amb el seguent 
redactat:  
 

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

- Superfície de sòl: 2.398 m2 
- Superfície construïda: 1.190 m2 
- Expressió gràfica:  

 
 
 
 

 
 
 
 

La parcel·la de referencia cadastral 6430102DG0263S0001DO presenta les 
característiques següents: 
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- Superfície de sòl: 999 m2 
- -Superfície construïda: 428 m2 
- Expressió gràfica:  

 

 
 

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

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

 
Està previst que la finca que es correspondria després de segregació amb la 
relació de parcel·la cadastral  6430102DG0263S0001DO es cedeixi a la 
Generalitat de Catalunya, perquè aquesta la destini a nou centre d’atenció 
primària. Prèviament a aquesta cessió, cal realitzar un seguit de modificacions a 
la inscripció registral de la finca, en concret, les següents: 
- Actualitzar la descripció registral de la finca (1440).  
- Inscriure l’excés de cabuda. 
- Declarar obres noves concloses.  
-Segregar de la finca matriu perquè formin finques independents les destinades 
a centre d’atenció primària i a vial. 
A l’expedient quedaran incorporats els documents següents:  
- Informe de l’arquitecte municipal Joan Anglada i Arumí sobre la descripció de 
la finca actualitzada, sobre la descripció de les finques a segregar i sobre la 
descripció de la resta de finca matriu; així com, sobre les descripcions de les 
declaracions d’obra nova conclosa per als dos edificis existents, amb 
coordenades georeferenciades del terreny i les construccions.  Aquestes 
descripcions fonamenten aquest decret. 
-Informe de validació gràfica alternativa, en cas de resultar necessari. 
- Nou plànols: de planejament i emplaçament, topogràfic, de finca inicial, 
segregacions  i de coordenades georeferenciades. 
 
Per tot l’exposat,  
 
DISPOSO 
 
Primer.- Actualitzar la descripció i declarar l’excés de cabuda de la finca número 
1440 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, del ple domini 
de la qual és titular la registral l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de forma 
que passa a  quedar com segueix:  
 
URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 1-5, fent cantonada amb l’Avinguda de Bertrand i 
Serra, de forma irregular i amb una superfície de cabuda, segons amidament 
topogràfic recent realitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de TRES 
MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE METRES QUADRATS.  
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LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 95,37 metres, dels quals 29,79 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 32,49 metres i 58,88 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de 
fons de parcel·la apareix entre aquestes dues línies de façana paral·leles a l’eix 
del carrer una façana perpendicular a l’eix del carrer de 7,44 metres de la que 
resol l’encontre amb la façana de major profunditat de parcel·la amb una 
cantonada de secció circular de 3,20 metres de radi, la resta de la façana del 
carrer de Jacint Verdaguer la conforma un xamfrà de 8,19 metres que resol la 
cantonada entre aquest i l’Avinguda de Bertrand i Serra; a l’esquerra, oest, amb 
l’Avinguda de Bertrand i Serra, amb el qual fa façana amb una línia de longitud 
34,64 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal del polígon 
d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual limita en una 
línia de longitud de 96,32 metres; a la dreta, est, amb la parcel·la cadastral de 
referència 6430001DG0263S0001MO, amb la qual limita en una línia de longitud 
de 32,42 metres.   
 
Segon.- Segregar de la finca citada a l’apartat primer, per formar finques 
independents, les porcions següents:   
 
Porció primera: 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY destinat a vial públic d’acord amb el 
planejament general vigent, situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, 
situat al carrer de Jacint Verdaguer entre el número 5 i el número 7, de forma 
rectangular i amb una superfície de cabuda, segons amidament topogràfic recent 
realitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de CENT SETANTA-SET 
METRES QUADRATS. LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, 
amb una línia de longitud total de 5,60 metres; a l’esquerra, oest, amb altre finca 
resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a equipaments públics, 
en una línia de longitud 32,59 metres; al fons, nord, amb el sistema viari del 
polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual limita 
en una línia de longitud de 5,26 metres; a la dreta, est, amb la parcel·la cadastral 
de referència 6430001DG0263S0001MO, amb la qual limita en una línia de 
longitud de 32,42 metres. 
 
Porció segona:  
URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a  equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 5, de forma irregular, i una superfície de cabuda de 
NOU-CENTS NORANTA-NOU METRES QUADRATS. 
LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 29,52 metres, dels quals 24,19 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 32,49 metres i 5,24 metres tenen una 
profunditat de parcel·la de 39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de fons de 
parcel·la apareix entre aquestes dues línies de façana paral·leles a l’eix del carrer 
una façana perpendicular a l’eix del carrer de 7,44 metres de la que resol 
l’encontre amb la façana de major profunditat de parcel·la amb una cantonada 
de secció circular de 3,20 metres de radi; a l’esquerra, oest, amb la resta de finca 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 113 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

matriu resultant de la segregació, destinada a equipaments públics, en una línia 
de longitud 39,97 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal 
del polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual 
limita en una línia de longitud de 29,61 metres; a la dreta, est, amb altre finca 
resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a vial públic, en una línia 
de longitud 32,59 metres.  
 
En virtut de les segregacions efectuades, la resta de finca matriu quedarà amb 
la següent descripció: 
 
URBANA. SOLAR situat al nucli urbà de SANT FRUITÓS DE BAGES, destinat 
a  equipaments d’acord amb el planejament general vigent, situat al carrer de 
Jacint Verdaguer número 1-3, fent cantonada amb l’Avinguda de Bertrand i 
Serra, de forma rectangular amb un xamfrà en la cantonada entre els dos carrers, 
i una superfície de cabuda de DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT 
METRES QUADRATS. 
LIMITA: afronta, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana amb 
una amplada total de 60,27 metres, dels quals 53,64 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 39,93 metres, la resta de la façana del carrer 
de Jacint Verdaguer la conforma un xamfrà de 8,19 metres que resol la 
cantonada entre aquest i l’Avinguda de Bertrand i Serra; a l’esquerra, oest, amb 
l’Avinguda de Bertrand i Serra, amb el qual fa façana amb una línia de longitud 
34,64 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal del polígon 
d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual limita en una 
línia de longitud de 61,45 metres; a la dreta, est, amb una finca resultant de la 
segregació de la finca matriu, destinada a equipaments públics, en una línia de 
longitud 39,97 metres. 
 
Tercer.- Atorgar llicència urbanística de parcel·lació, que legitimi les 
segregacions practicades a l’apartat anterior.  
 
Quart.- Declarar sobre la parcel·la segregada segona en l’apartat segon, l’obra 
nova existent, de forma que la descripció resultant de la finca passa a ser la 
següent:  
 
Edifici de planta baixa i planta pis, de la que la planta baixa estava destinada a 
la utilització com a CAP i la planta primera com a biblioteca. Es bastí amb projecte 
aprovat per acord de Ple municipal de 12 de febrer de 1986.  Actualment part de 
la planta baixa està ocupada pels vestidors de la policia local, i la resta per la 
secció pediàtrica del CAP, i la planta primera està sense ús. La superfície 
construïda de la planta baixa és de cent vuitanta-tres metres i vint-i-dos 
decímetres quadrats (183,22 m2) i la de planta primera és de tres-cents vint-i-
dos metres i vuitanta-set decímetres quadrats (322,87 m2); el conjunt de l’edifici 
té una superfície construïda de cinc-cents sis metres i nou decímetres quadrats 
(506,09 m2),  
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Cinquè.- Declarar sobre la resta de finca matriu, l’obra nova existent conclosa 
següent, de forma que la descripció resultant de la finca passa a ser la següent:  
 
Edifici de planta baixa, dues plantes pis i planta soterrani, resultat de la 
construcció de dos edificis independents (residència d’avis i esplai d’avis, que 
continuen mantenint els usos independents) que es van unir mitjançant una 
ampliació del primer, donant lloc a l’actual configuració volumètrica d’un edifici 
en forma d’U amb pati obert a nord, per acord de Ple municipal en sessió núm. 
30-2014 de 4 de desembre de 2014, d’aprovació del projecte bàsic i d’execució 
d’ampliació i reforma de la residència d’avis. La superfície de la planta soterrani 
és de dos-cents vuitanta-un metre i vuitanta-vuit decímetres quadrats (281,88 
m2) dedicats a la residència; la superfície de planta baixa és de nou-cents 
vuitanta-un metres i dinou decímetres quadrats (981,19 m2) dels que sis-cents 
seixanta-nou metres i quaranta-nou decímetres quadrats (669,49m2) 
corresponen a la residència i tres-cents onze metres i setanta decímetres 
quadrats (311,70 m2) corresponen a l’esplai d’avis; la superfície de planta 
primera és de mil cent seixanta-dos metres i vuitanta-sis decímetres quadrats 
(1162,86 m2) dedicats a la residència; i la superfície de la planta segona és de 
set-cents cinquanta-cinc metres i noranta-sis decímetres quadrats (755,96 m2) 
destintats a residència; el conjunt de plantes, donen lloc a una superfície 
construïda total de l’edifici de tres mil cent vuitanta metres i dinou decímetres 
quadrats (3.180,19 m2),  
 
Sisè.- Establir que les modificacions sobre la finca del registre de la propietat a 
que es refereix aquest decret, s’instrumentaran en escriptura pública que 
atorgarà l’alcalde en virtut de les atribucions conferides per l’article 21.1, apartats 
“a”, “d” i “s”, de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Setè.- Declarar que: 

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

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

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

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

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

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

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

 
SISÈ. En data 1.6.18 es va notificar a la DGAL (RS 2018-S-RC-1705 I registre d’entrada 
per EACAt E 9000/00094303/2018)  l’anterior decret. 
 
SETÈ. La resolució es va sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al BOP 
de 13.6.18.  i al tauler d’anuncis, la qual va finalitzar el dia 26.7.18, sense al.legacions.  
 
VUITÈ. En data 6.7.18 (registre de sortida 2661) es va sol.licitar al Registre de la 
Propietat l’expedició de certificat de domini i càrregues de la finca inscrita en aquest 
Registre al tom 888, llibre 42 de Sant Fruitós de Bages, foli 409, finca 1440.   
 
NOVÈ. En data 11.7.18, es va notificar al Sr. Carlos González Martínez (RS 2718) el 
decret 2018-0405, sobre modificacions que han d’afectar una finca municipal al registre 
de la propietat, que va ser entregada en mà el dia 12.7.18 i el qual va mostrar la seva 
conformitat amb la redacció de l’Acta inicial per a la declaració per notorietat per tal 
d’acreditar la discrepància entre realitat física i registral, rectificació registral, segregació 
i declaració d’obres existents, autoritzada pel Notari Sr. Pedro Carlos Moro Garcia, el 13 
de juliol de 2018, sota el núm. 1848 de protocol.  
 
DESÈ. En data 12.7.18 l’arquitecte municipal va emetre dictamen sobre valoració de les 
finques resultants. 
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ONZÈ. En data 12.7.18 es va emetre el següent certificat:  
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DOTZÈ. En data 3.8.18 es va enviar a la DGAL ofici sobre la innecessarietat de tramesa 
de documentació requerida i de l’emissió d’informe per aquesta Direcció (registre sortida 
2522 i d’entrada EACAT 9033/42719/2018 ). 
 
TRETZÈ, En data 31 d’agost de 2018 ( RS 3312) es va enviar a la Notaria el certificat 
d’eficiència energètica de la residència municipal, document pendent per a finalitzar la 
inscripció en relació a l’Acta inicial per a la declaració per notorietat per tal d’acreditar la 
discrepància entre realitat física i registral, rectificació registral, segregació i declaració 
d’obres existents, autoritzada pel Notari Sr. Pedro Carlos Moro Garcia, el 13 de juliol de 
2018, sota el núm. 1848 de protocol.  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 121 de 125 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
CATORZÈ. Atès que segons allò que estableix el punt primer de la mesura tercera del 
cartipàs municipal del mandat 2015-2019 sobre matèries competència de l’alcalde 
(decret núm. 2015-0480, de 18 de juny de 2015), en quant a les competències que 
l’alcalde delega en la Junta de Govern Local, les propostes sobre aquelles matèries que 
s’hagin d’aprovar per majoria absoluta al Ple municipal o citades a l’article 22.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i que consten a les lletres 
b), c), e) –amb exclusió de les modificacions del pressupost-, f),g),h), i), j), l) i m), (...),l, 
han de ser prèviament aprovades per la Junta de Govern Local. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Establir la següent proposta de resolució per tal d’elevar-la al ple municipal per 
a la seva resolució: 
 

“PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya (Servei 
Català de la Salut), el domini de la finca que constituirà bé patrimonial un cop 
conclosa la tramitació de les operacions registrals pertinents abans esmentades  
junt amb la declaració d’obra existent sobre la mateixa que consta al decret 
405/2018 de 17.04.2018,   descrivint-se com segueix: 
 
“Edifici de planta baixa i planta pis, de la que la planta baixa estava destinada a 
la utilització com a CAP i la planta primera com a biblioteca. Es bastí amb projecte 
aprovat per acord de Ple municipal de 12 de febrer de 1986.  Actualment part de 
la planta baixa està ocupada pels vestidors de la policia local, i la resta per la 
secció pediàtrica del CAP, i la planta primera està sense ús. La superfície 
construïda de la planta baixa és de cent vuitanta-tres metres i vint-i-dos 
decímetres quadrats (183,22 m2) i la de planta primera és de tres-cents vint-i-
dos metres i vuitanta-set decímetres quadrats (322,87 m2); el conjunt de l’edifici 
té una superfície construïda de cinc-cents sis metres i nou decímetres quadrats 
(506,09 m2), emplaçat sobre un solar  de superfície  NOU-CENTS NORANTA-
NOU METRES QUADRATS i ocupant una superfície sobre el terreny de TRES-
CENTS VINT-I-QUATRE METRES QUADRATS. 
 
LIMITA la total finca, sud, amb el carrer Jacint Verdaguer, amb el que fa façana 
amb una amplada total de 29,52 metres, dels quals 24,19 metres tenen una 
profunditat de parcel·la mitjana de 32,49 metres i 5,24 metres tenen una 
profunditat de parcel·la de 39,93 metres, al mantenir la mateixa línia de fons de 
parcel·la apareix entre aquestes dues línies de façana paral·leles a l’eix del carrer 
una façana perpendicular a l’eix del carrer de 7,44 metres de la que resol 
l’encontre amb la façana de major profunditat de parcel·la amb una cantonada 
de secció circular de 3,20 metres de radi; a l’esquerra, oest, amb la resta de finca 
matriu resultant de la segregació, destinada a equipaments públics, en una línia 
de longitud 39,97 metres; al fons, nord, amb el sistema d’equipaments municipal 
del polígon d’actuació urbanística de la Fàbrica Bertrand i Serra, amb el qual 
limita en una línia de longitud de 29,61 metres; a la dreta, est, amb altre finca 
resultant de la segregació de la finca matriu, destinada a vial públic, en una línia 
de longitud 32,59 metres.” 
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Inscripció: Pendent d’inscripció com a finca independent, procedeix de la 
segregació de la finca número 1440, en el Registre de la Propietat de Manresa-
4, al volum 888, llibre 42,  foli 409. 
La seva referència cadastral és:  6430102DG0263S0001DO.  
 
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament sanitari 
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 
cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el 
bé objecte de cessió revertirà automàticament de plet dret a favor de l’Ajuntament 
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de 
Catalunya. La reversió gratuïta establerta en aquesta condició tindrà lloc 
automàticament, de forma que, demostrat el fet que el bé cedit no es destina a 
l’ús indicat, serà suficient amb l’acta notarial que constati els fets, notificada en 
la forma legal, perquè la reversió produeixi el seus efectes. 
 
TERCER.- La construcció de l’equipament a que fa referència aquest acord 
podrà ser dut a terme pel propi Servei Català de la Salut o per un tercer 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei sanitari  haurà 
d’efectuar-lo únicament el Servei Català de la Salut a través de les seves entitats 
proveïdores de serveis sanitaris. 
El terreny és apte per al destí indicat i  correspondrà a l’Ajuntament cedent 
l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena 
satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest. 
Tots els supòsits i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres de les 
dependències esmentades gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes 
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals 
Municipals. 
 
QUART.- Es faculta a l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, senyor 
Joan Carles Batanés Subirana, per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i demanar-li que 
accepti la cessió i que s’atorgui la formalització corresponent. 
 
SISÈ.- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos o, potestativament, per 
mitjà de recurs de reposició en el termini d’un mes davant del ple, sense perjudici 
que els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. Quan la impugnació la realitzi una administració pública, no procedirà la 
interposició de recurs de reposició, sinó, potestativament, el requeriment previst 
a l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 
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Segon.- Declarar que l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament, sense perjudici que els legitimats activament puguin interposar 
qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:42 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA  
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau” 
 
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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ANNEXOS AL PUNT S3: 
 
 
Aprovació del conveni entre la Diputació de 
Barcelona, l’ADF Pla de Bages i l’Ajuntament per 
al desenvolupament de programes territorials del 
pla de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis durant l’any 2018 (exp. 
1245/2018) 
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1. Introducció 

La Diputació  de  Barcelona,  en  col∙laboració  amb  els Ajuntaments  i  les Agrupacions  de Defensa 
Forestal  (ADF), desenvolupa cada any el Pla d’informació  i vigilància contra els  incendis  forestals 
(PVI,  en  endavant).  Aquesta  iniciativa  forma  part  del  programa  de  suport  als municipis  en  la 
prevenció  dels  incendis  forestals,  que  té  com  a  finalitat  principal  evitar‐los  i  limitar‐ne  els  seus 
efectes.  

La  coordinació,  el  disseny  i  la  gestió  del  PVI  és  a  càrrec  de  la  Secció  de  Prevenció  d’Incendis 
Forestals  de  l’Oficina  Tècnica  de  Prevenció Municipal  d’Incendis  Forestals  i  Desenvolupament 
Agrari  (Oficina de Prevenció d’Incendis) de  la Diputació de Barcelona, que està especialitzada en 
l’anàlisi i el disseny d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.  

L’Oficina  de  Prevenció  d’Incendis  dissenya  un  conjunt  d’accions  informatives,  dissuasives  i 
d’anticipació, dirigides a evitar  l’inici dels  incendis  forestals, que es concreten al PVI. Aquest pla 
conté propostes per al desplegament i distribució al territori de personal especialitzat i del material 
necessari per a complir la seva tasca d’informació i vigilància amb eficiència i seguretat.  

El PVI es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt Penedès i es va estendre a 
gairebé tots els municipis amb superfície forestal de la província l’any 2000.  

En aquestes dues dècades s’ha constatat una sensibilització dels ciutadans  i una disminució molt 
marcada de les conductes de risc. En aquest sentit, es continuarà treballant en la línia encetada en 
anteriors campanyes per intensificar els esforços d’informació i dissuasió en aquells punts concrets 
on  es  concentra  la  població  usuària  del  bosc,  sense  oblidar  la  vigilància  en  aquelles  zones més 
sensibles  i/o desprotegides amb un èmfasi especial  la Xarxa de Parcs Naturals de  la Diputació de 
Barcelona. Per  fer‐ho possible, es  contracta personal per  cobrir el  territori  forestal  amb unitats 
mòbils  d’informació  i  vigilància,  amb  un  reforç  de  vigilància  fixa  en  espais  naturals  d’alt  valor 
paisatgístic, ecològic i cultural.  

El programa  tècnic és  l’eina que desenvolupa  les directrius  i  característiques del PVI  i  recull  les 
especificacions  de  la  campanya  present,  PVI18,  pel  que  fa  a  planificació,  gestió  i  assignació  de 
mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el pressupost general de la campanya 
i  els  termes  en  què  es  finança  aquest  pressupost.  Aquest  document  està  subjecte  a  possibles 
modificacions en el seu redactat final per arribar a una bona entesa entre les parts implicades. 
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2. Objectius  

El PVI es dissenya i gestiona amb les següents finalitats:  
 

a) Reduir el nombre d’incendis amb una presència activa al territori, treballant per a : 

 la  sensibilització  a  través  de  la  informació  a  la  població  resident  i  usuària  de  les  àrees 

forestals 

 la detecció de punts de risc que poden ser causa d’un incendi forestal 

 la dissuasió de conductes imprudents que comporten un risc 
 

b) Minimitzar els efectes dels incendis realitzant tasques de vigilància per a: 

 la detecció ràpida d’incendis forestals i avís immediat als equips d’extinció 

 la informació de la localització exacta i característiques de l’incendi 

 la confirmació d’avisos per a la identificació de falses alarmes 

 les tasques de guiatge  
 

c) Assistir tècnicament l’ajuntament en cas d’incendi important facilitant: 

 la informació sobre l’estat de les infraestructures de prevenció a la zona 

 la  informació  sobre  les  actuacions  possibles  després  de  l’incendi  per  restaurar  la  zona 

afectada 

 la canalització de les sol∙licituds que puguin sorgir a qui correspongui 

 el  suport  a  l’activació  del  Pla  d’emergències  amb  especial  atenció  a  l’organització  dels 

moments inicials i a les tasques de suport logístic 

L’experiència d’aquestes dues dècades d’existència del PVI evidencien  la gran  importància que té 
informar de la normativa de prevenció d’incendis forestals a la ciutadania per tal de disminuir  les 
conductes de risc. Constatem, doncs, l’efectivitat de la presència de les unitats mòbils d’informació 
i vigilància per a fer‐ho possible. És per aquest motiu que volem continuar dedicant‐hi esforços a la 
campanya 2018, proporcionant una  informació de qualitat que dissuadeixi de  les possibles males 
pràctiques al bosc i els riscos que comporten.  

Les unitats mòbils també realitzen tasques de vigilància de columnes de fum. A més, el PVI disposa 
de  torres de guaita ubicades a  llocs estratègics, amb guaites que amplien  i donen  informació de 
qualitat, especificant la localització i les característiques de les columnes de fum. Els guaites, doncs, 
són  figures  claus per  verificar‐les o descartar‐les,  completant els avisos  sovint poc  concrets que 
reben  els  mitjans  d’extinció  procedents  de  particulars  i  altres  fonts,  estalviant‐ne  així 
desplaçaments innecessaris. 

En funció del risc en cada moment, i en coordinació amb la resta d’entitats relacionades, es dóna 
més prioritat a les tasques d’informació o de vigilància segons convingui als objectius del Pla. 

Quan  es  produeix  un  incendi  important,  els  enginyers  ofereixen  el  seu  suport  a  l’ajuntament 
afectat,  proporcionen  informació  que  pugui  ser  d’utilitat  i  fan  d’enllaç  amb  la  Diputació  de 
Barcelona.  
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3. Planificació i coordinació 

3.1. Participants 

El dispositiu es planifica i es gestiona coordinadament entre les ADF, els ajuntaments i la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb el següent quadre de funcions: 

Taula 1: Participants  al PVI i les seves funcions 

Participants  Funcions 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Disseny i gestió de la campanya 

Finançament i contractació dels mitjans materials de la campanya 

Selecció i contractació del personal 

Informació periòdica als participants 

Valoració de la campanya 

269  AJUNTAMENTS 

Finançament del combustible 

Col∙laboració en: 

- Seguiment del personal 

- Valoració de la campanya 

 124 ADF   

 9 FEDERACIONS d’ADF 

Cessió de la xarxa de comunicacions 

Col∙laboració en: 

- Seguiment del personal 

- Valoració de la campanya 

ALTRES INSTITUCIONS 

Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments 

Cessió d’instal∙lacions per a: 

- Centres de control  
- Torres de guaita Direcció General de Forests  

 

3.2.  Coordinació amb altres entitats 

El  PVI  es  coordina  amb  altres  entitats  relacionades  amb  la  prevenció  i  extinció  d’incendis, 
mitjançant  les reunions de coordinació que es fan abans  i, periòdicament, durant  la campanya. A 
més existeixen diferents procediments i protocols d’actuació consensuats amb cadascuna d’elles:  

 Amb  el  Cos  de  Bombers  de  la  Generalitat  (Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció 
d'Incendis i Salvaments): 

o Bombers  i PVI comparteixen  informació actualitzada dels  incendis, el PVI dóna avís 
immediat de columnes de fum i realitza confirmació d’avisos 

o PVI realitza tasques de guiatge a petició de bombers 

 Amb el Cos d’Agents Rurals (CAR) (Direcció General de Forests):  
o CAR informa al PVI dels avisos del 112 i de les cremes autoritzades 
o PVI informa al CAR de les infraccions a la reglamentació d’incendis, així com les que 

afecten al medi natural 

 Amb les Policies locals: PVI avisa en cas d’incendi i informa d’altres infraccions al municipi 

 Amb les ADF: PVI avisa de les ignicions dins el seu àmbit 
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3.3. Formalització de la cooperació  

La relació entre les ADF, els ajuntaments, la Diputació de Barcelona i altres institucions públiques i 
privades  s’estableix  mitjançant  convenis  administratius  que  defineixen  les  condicions  de 
col∙laboració.  

 

4. Característiques tècniques 

4.1. Estructura operativa 

El  Pla  d'Informació  i  Vigilància  s’estructura  en  tres  sectors  de  prevenció,  que  engloben 
aproximadament  l’equivalent a tres comarques.   A cada sector hi ha centres de control ubicats a 
parcs de bombers de la Generalitat. En aquests centres de comunicacions hi ha un operador/a que 
està permanentment en contacte amb els punts de vigilància fixa i amb les diferents unitats mòbils 
d'informació i vigilància.  

Els centres de control estan en contacte amb els diferents ens  i  institucions relacionades amb  la 
prevenció i extinció d’incendis, amb qui comparteixen informació, i de manera més intensa, en cas 
d’emergència. També mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat 
a Barcelona, que centralitza la informació dels diferents sectors i la canalitza a la direcció del PVI i 
de la Oficina de Prevenció d’Incendis.  

El dispositiu té assignats, a més, operadors a la sala central del Cos d’Agents Rurals a Torreferrussa 
que mantenen contacte permanent amb el control central amb  l’objectiu de que  les  incidències 
detectades pels informadors puguin arribar al Cos d’Agents Rurals, i a l’inrevés. 

Els  enginyers  del  sector,  gestionen  la  operativa  i  fan  el  seguiment  dels  centres  de  control,  les 
unitats mòbils de d'informació i els punts de vigilància fixa del seu àmbit.  

El personal de campanya inicia el seu contracte amb una formació laboral obligatòria: 

- Formació general de prevenció d’incendis 
- Formació específica: cartografia i comunicacions  
- Formació de prevenció de riscos laborals, que inclou també una part pràctica de seguretat 

en la conducció i de progressió vertical, segons el cas. 

4.2. Personal de campanya 

El personal contractat per a la campanya pot desenvolupar diferents figures amb les corresponents 
funcions (gràfic 1): 

Informadors 

Les unitats mòbils són  la cèl∙lula bàsica del PVI  i consisteixen en un  informador/a amb un vehicle 
tot terreny, que recorre una zona assignada durant un horari i un període establerts. L’informador 
és l’encarregat d’informar a la població sobre les mesures de prevenció d’incendis, dissuadir‐la de 
cometre  infraccions a  la  reglamentació en aquesta matèria  i detectar columnes de  fum. Està en 
contacte permanent amb un centre de control mitjançant radiotelefonia. Cada unitat té assignats 
dos informadors/res que s’alternen cada quatre o cinc dies aproximadament. 
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Enginyers de sector 

Són els encarregats de vetllar pel bon funcionament del dispositiu d'informació i vigilància al sector 
de prevenció. Els enginyers del sector garanteixen, a més, la comunicació amb la direcció del PVI, 
els Ajuntaments i les ADF.  

La distribució del personal de campanya del PVI18 es detalla a la taula 2. 

Taula 2: Assignació de personal per a la campanya i la seva distribució 

Figura  Nombre  Distribució 

Enginyers del sector  6  2  per a cada un dels 3 sectors 

Operadors de 
comunicacions 

29 

24  als centres de control dels sectors de vigilància  

2  al control Torreferrussa 

3  al control central 

Informadors  182  2  per cada unitat d’informació i vigilància  

  Guaites  40  2  per cadascuna de les 20 torres de vigilància dels parcs 

PERSONAL      257  Personal de campanya  
 

 

4.3. Equip de coordinació 

A més a més del personal de campanya, la Oficina de Prevenció d’Incendis dedica un equip tècnic 
format per set enginyers forestals que planifiquen, gestionen i coordinen el Pla.  

L’equip de coordinació és el contacte entre  la Diputació de Barcelona  i  les diferents  institucions 
relacionades amb l’emergència. Periòdicament s’alternen en la figura d’Enginyer Responsable del 
Dispositiu, que és el responsable de l’operatiu davant de qualsevol circumstància no prevista, i qui 
dóna suport a l’ajuntament en cas d’incendi important. 

4.4. Sectors, unitats i punts de vigilància fixa 

L’abast territorial del dispositiu és de 475.502 ha forestals dels 269 municipis, que es divideixen en 
tres sectors de prevenció (gràfic 2). El dispositiu disposa de 91 unitats d’informació i vigilància i un 
total de 20 punts de vigilància fixa. La relació i codificació de les unitats d’informació i els punts de 
vigilància fixa es troba a l’annex II.  

A  l’hora de confeccionar  la distribució de  les unitats   d’informació  i vigilància es  tenen en compte 
aspectes com el nombre d’habitants, les urbanitzacions, la facilitat d’accés entre els diferents punts 
de  risc  de  la  unitat,  entre  d’altres.  D’acord  amb  aquests  criteris  es  fa  una  distribució  el  més 
homogènia possible de la superfície forestal, així com dels punts de bona visibilitat. Així per exemple, 
les unitats amb més densitat de població abasten menys superfície forestal i a la inversa. 

Les  taules  4  i  5  presenten  el  dispositiu  de  la  campanya  i  la  ubicació  dels  centres  de  control, 
respectivament. 
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Taula 4: Dispositiu de la campanya d’estiu 2018, del 15/06 a l’1/09  

Sector de 
prevenció 

Comarques 

  Personal 

Coordinació i logística Vigilància mòbil Vigilància fixa Total 
personal Enginyers Controls  Operadors  Vehicles  Unitats  Informadors Punts  Guaites 

Centre 

Bages 

Berguedà 

Moianès  

Osona 

2 
Manresa  6 

2  35  70  1  2  82 

Vic  2 

Metropolità 
Nord 

Vallès Occidental

Vallès Oriental 

Maresme 

2 
Bellaterra  6 

2  28  56  14  28  94 

Mataró  2 

Metropolità 
Sud 

Anoia 

Alt Penedès 

Baix Llobregat  

Garraf 

2 

Igualada  2 

2  28  56  5  10  76 

Sant Boi  6 

Control Central    Barcelona  3            3 

Sala Central Cos Agents Rurals    Torreferrussa 2            2 

Total dispositiu  6  8  29  6  91  182  20  40  257 

* 4 dels guaites són personal fixe discontinu contractat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Taula 5: Ubicació dels Centres de Control  

Sector de prevenció  Comarques  Ubicació del Centre de Control 

Centre 
Bages / Berguedà / Moianès  Regió d’Emergències Centre dels Bombers (Manresa)

Osona / Moianès  Parc de Bombers de Vic

Metropolità Nord 
Vallès Occidental  / Vallès Oriental  Regió d’Emergències Metropolitana Nord dels Bombers (Bellaterra) 

Maresme  Parc de Bombers de Mataró 

Metropolità Sud 
Alt Penedès / Anoia  Parc de Bombers d’Igualada

Baix Llobregat / Garraf  Regió d’Emergències Metropolitana Sud dels Bombers (St. Boi de Llobregat)

Control Central    Diputació de Barcelona. Recinte de l’Escola Industrial, Barcelona 

Torreferrussa    Sala central dels Agents Rurals, Torreferrussa (Sta. Perpetua de Mogoda) 
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4.5. Període i horari  

La campanya comença el dia 15 de juny i finalitza el dia 1 de setembre. 

Les primeres setmanes són especialment  importants de cara a  la prevenció, atès que  la població 
encara no té assumida  la percepció el risc. El PVI posa especial èmfasi en aquest període, amb  la 
informació  activa  a  la  població  i  la  dissuasió  associada  a  la  presència  del  personal  del  PVI  al 
territori. A mesura que avança la campanya, les conseqüències positives d’aquest treball, així com 
de la de la resta dels dispositius, s’evidencien en el fet que la població està més conscienciada. 

L’horari cobreix  les hores de màxim perill d’incendi  forestal,  i és el comprès entre  les 12:30  i  les 
19:30 hores, durant tots els dies de la setmana del període establert. 

Es contempla  la possibilitat de  l’allargament excepcional del dispositiu de  les torres de guaita en 
cas que es donin condicions meteorològiques de sequera extrema  i sense previsions de pluja per 
finals d’agost.  Les  torres de guaita afectades  serien  les dels Parcs del  Foix, Garraf, Serralada de 
Marina, Serralada Litoral  i Montnegre‐Corredor, així com els centres de control necessaris per  la 
seva coordinació. 

La decisió  sobre  l’allargament  s’hauria de prendre durant  la  tercera  setmana d’agost, per  tal de 
disposar de temps necessari per organitzar‐ho.  

4.6. Mitjans materials i serveis 

El PVI disposa dels següents mitjans i serveis per a la seva execució: 

 Equips de protecció individual (EPI) 

 Sistemes de seguretat: servei de localització per GPS i servei de detecció de llamps. 

 Vestuari  

 Vehicles: 103 vehicles per a ús dels enginyers, auxiliars i informadors 

 Servei d’assistència tècnica dels vehicles 

 Servei d’instal∙lació i desinstal∙lació de la xarxa de comunicacions als vehicles, punts de guaita 
i als centres de control. 

 Servei d’informàtica 

 Material divers (material d’oficina i altre material tècnic) 

 Divulgació del Pla:  accions  que  consisteixen  en  informacions  a  les  xarxes  socials,  així  com 
entrevistes a ràdios  i televisions, falques publicitàries a  les ràdios  locals, anuncis en premsa 
escrita, entre d’altres.  
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5. Calendaris de treball del personal 

Es diferencien quatre tipus de calendari de treball (detallats a l’annex III d’aquest document):  

A) Informadors 
B) Guaites 
C) Operadors dels centres de control comarcals i Torreferrussa 
D) Operadors dels centres de control de Regió i control central 

 

6. Pressupost 

El pressupost  total del Pla d’informació  i Vigilància és de 2.160.322,87 €  i prové de  les  següents 
aplicacions  pressupostaries  de  l’Oficina  Tècnica  de  Prevenció  Municipal  d’Incendis  Forestals  i 
Desenvolupament Agrari. 

 
Taula 6: Pressupost del PVI. Aplicacions pressupostàries. 

Aplicació pressupostària  Import 

50405/17200/12000 ‐ Sous  1.316.817,91 € 

50405/17200/16000 ‐ Seguretat Social  418.120,05 € 

50405/17200/20400 ‐ Vehicles  249.996,28 € 

veure detall a sota ‐ Logística  137.200,00 € 

50405/17230/22103 Ajut combustible ajuntaments < 2.000 hab.  38.188,63 €

Total  2.160.322,87 € 

 

Logística – aplicacions pressupostàries 

Vestuari i equips de protecció individual (EPI) – 50405/17230/22104 i 22115 

Servei d’instal∙lació i desinstal∙lació de la xarxa de comunicacions ‐ 50405/17230/21400  

Manteniment instal∙lacions i instal∙lacions – 50405/17200/21300 

Compra de material de telecomunicacions – 50405/17231/62300 

Servei de localització per GPS – 50405/17200/22706 

Compra de material d’oficina – 50405/17230/22000 

Altre material tècnic – 50405/17230/2* 

 

L’aportació  de  combustible  de  cada  ajuntament  es  calcula  segons  el  percentatge  de  superfície 
forestal de cada municipi amb respecte a la superfície total de la unitat. La relació d’aportacions de 
tots els municipis participants es pot consultar a l’annex IV.   
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ANNEX I:  

Relació de municipis,  

ADF i federacions d’ADF participants a la campanya 
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Municipis participants en el Pla d’Informació i Vigilància 
 Abrera 
 Aguilar de Segarra 
 Aiguafreda 
 Alella 
 Alpens 
 Arenys de Munt 
 Argençola 
 Argentona 
 Artés 
 Avià 
 Avinyó 
 Avinyonet del Penedès 
 Badalona 
 Bagà 
 Balenyà 
 Balsareny 
 Begues 
 Bellprat 
 Berga 
 Bigues i Riells 
 Borredà 
 Cabrera d’Anoia 
 Cabrera de Mar 
 Cabrils 
 Calders 
 Caldes de Montbui 
 Caldes d’Estrac 
 Calella 
 Callús 
 Calonge de Segarra 
 Campins 
 Canet de Mar 
 Cànoves i Samalús 
 Canyelles 
 Capellades 
 Capolat 
 Cardedeu 
 Cardona 
 Carme 
 Casserres 
 Castell de l’Areny 
 Castellar de n’Hug 
 Castellar del Riu 
 Castellar del Vallès 
 Castellbell i el Vilar 
 Castellbisbal 
 Castellcir 
 Castellet i la Gornal 
 Castelldefels 
 Castellfollit de 
Riubregós 
 Castellfollit del Boix 
 Castellgalí 
 Castellnou de Bages 
 Castellolí 
 Castellterçol 
 Castellví de la Marca 
 Castellví de Rosanes 
 Centelles 
 Cercs 
 Cervelló 
 Collbató 
 Collsuspina 
 Copons 

 Corbera de Llobregat 
 Cubelles 
 Dosrius 
 El Bruc 
 El Brull 
 El Pont de Vilomara i 
Rocafort 
 Els Hostalets de 
Pierola 
 Els Prats de Rei 
 Esparreguera 
 Figaró‐Montmany 
 Fígols 
 Fogars de la Selva 
 Fogars de Montclús 
 Folgueroles 
 Fonollosa  
 Font‐rubí  
 Gaià  
 Gallifa 
 Gavà 
 Gelida 
 Gironella 
 Gisclareny 
 Granera 
 Granollers  
 Gualba  
 Guardiola de Berguedà  
 Gurb  
 Jorba  
 La Garriga  
 La Llacuna  
 La Nou de Berguedà  
 La Palma de Cervelló  
 La Pobla de  Claramunt  
 La Pobla de Lillet  
 La Quar  
 La Roca del Vallès  
 La Torre de Claramunt 
 L’Esquirol 
 L’Ametlla del Vallès  
 Les Franqueses del 
Vallès  
 Les Masies de Roda  
 Les Masies de Voltregà 
 L’Espunyola  
 L’Estany  
 Lliçà d’Amunt  
 Lliçà de Vall  
 Llinars del Vallès 
 Lluçà  
 Malgrat de Mar  
 Manlleu 
 Manresa  
 Marganell  
 Martorell 
 Martorelles  
 Masquefa  
 Matadepera 
 Mataró 
 Mediona  
 Moià  
 Monistrol de Calders 

 Monistrol de 
Montserrat 
 Montcada i Reixac 
 Montclar 
 Montesquiu 
 Montmajor  
 Montmaneu 
 Montornès del Vallès  
 Montseny 
 Muntanyola 
 Mura  
 Navarcles 
 Navàs  
 Òdena 
 Olèrdola 
 Olesa de Bonesvalls  
 Olesa de Montserrat 
 Olivella 
 Olost 
 Olvan 
 Orís 
 Oristà 
 Orpí 
 Òrrius 
 Palafolls 
 Palau‐solità i 
Plegamans 
 Pallejà 
 Perafita 
 Piera 
 Pineda de Mar 
 Polinyà 
 Pontons 
 Prats de Lluçanès 
 Premià de Dalt 
 Puig‐reig 
 Pujalt 
 Rajadell 
 Rellinars 
 Rubí 
 Rubió 
 Rupit i Pruït 
 Sabadell 
 Sagàs 
 Saldes 
 Sallent 
 Sant Agustí de 
Lluçanès 
 Sant Andreu de la 
Barca 
 Sant Andreu de 
Llavaneres 
 Sant Antoni de 
Vilamajor 
 Sant Bartomeu de 
Grau 
 Sant Boi de Llobregat 
 Sant Boi de Lluçanès 
 Sant Cebrià de Vallalta 
 Sant Celoni 
 Sant Climent de 
Llobregat 
 Sant Esteve de 
Palautordera 

 Sant Esteve Sesrovires 
 Sant Feliu de Codines 
 Sant Feliu Sasserra 
 Sant Fost de 
Campsentelles 
 Sant Fruitós de Bages  
 Sant Iscle de Vallalta 
 Sant Jaume de 
Frontanyà 
 Sant Joan de 
Vilatorrada 
 Sant Julià de 
Cerdanyola 
 Sant Julià de Vilatorta 
 Sant Llorenç d’Hortons 
 Sant Llorenç Savall 
 Sant Martí d’Albars 
 Sant Martí de 
Centelles 
 Sant Martí de Tous 
 Sant Martí Sarroca 
 Sant Martí Sesgueioles 
 Sant Mateu de Bages 
 Sant Pere de Ribes 
 Sant Pere de 
Riudebitlles 
 Sant Pere de Torelló 
 Sant Pere de Vilamajor 
 Sant Pere Sallavinera 
 Sant Pol de Mar 
 Sant Quintí de 
Mediona 
 Sant Quirze de Besora 
 Sant Quirze del Vallès 
 Sant Quirze Safaja 
 Sant Sadurní d’Anoia 
 Sant Sadurní 
d’Osormort 
 Sant Salvador de 
Guardiola 
 Sant Vicenç de 
Castellet 
 Sant Vicenç de 
Montalt 
 Sant Vicenç de Torelló 
 Sant Vicenç dels Horts 
 Santa Cecília de 
Voltregà 
 Santa Coloma de 
Cervelló 
 Santa Coloma de 
Gramenet 
 Santa Eugènia de 
Berga 
 Santa Eulàlia de 
Riuprimer 
 Santa Eulàlia de 
Ronçana 
 Sta. Margarida de 
Montbui 
 Santa Margarida i els 
Monjos 
 Santa Maria de 
Martorelles 

 Santa Maria de Merlès 
 Santa Maria de 
Miralles 
 Sta. Maria de 
Palautordera 
 Santa Maria d’Oló 
 Santa Perpètua de 
Mogoda 
 Santa Susanna 
 Santpedor 
 Sentmenat 
 Seva 
 Sitges 
 Sobremunt 
 Sora 
 Subirats 
 Súria 
 Tagamanent 
 Talamanca 
 Taradell 
 Tavèrnoles 
 Tavertet 
 Teià 
 Terrassa 
 Tiana 
 Tona 
 Tordera 
 Torrelavit 
 Torrelles de Foix 
 Torrelles de Llobregat 
 Ullastrell 
 Vacarisses 
 Vallbona d’Anoia 
 Vallcebre 
 Vallgorguina 
 Vallirana 
 Vallromanes 
 Veciana 
 Vic 
 Vilada 
 Viladecans 
 Viladecavalls 
 Vilalba Sasserra 
 Vilanova de Sau 
 Vilanova del Camí 
 Vilanova del Vallès 
 Vilanova i la Geltrú 
 Vilassar de Dalt 
 Vilobí del Penedès 
 Viver i Serrateix    
 
TOTAL: 
269 municipis 
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ADF i federacions d’ADF participants en el Pla d’Informació i Vigilància 

 

 Alella 
 Alt Berguedà 
 Alt Foix 
 Alt Maresme 

 Amics del Bosc 

 Anoia 
 Argençola 
 Artés, Calders i Monistrol de Calders 

 Avinyonet del Penedès 
 Bages Oriental 
 Baix Berguedà 
 Bellprat 
 Bisaura 
 Burriac 
 Calonge de Segarra 
 Capellades 
 Carme‐Orpí 

 Castellar del Vallès 
 Castellbisbal 
 Castelldefels 
 Castellfollit de Riubregós 
 Castellfollit del Boix 
 Castellolí 
 Castellví de la Marca 

 Collbató  
 Congost 
 Copons 
 Defensors del Bosc 
 El Bruc 
 El Cabrerès 
 El Pinyó 
 El Roure 
 Els Cingles 
 Els Hostalets de Pierola 
 Els Prats de Rei 
 Esparreguera 
 Federació d’ADF d’Osona 
 Federació d’ADF de l’Anoia 
 Federació d’ADF del Bages 
 Federació d’ADF del Baix Llobregat 
 Federació d’ADF del Berguedà 
 Federació d’ADF del Maresme 

 Federació d’ADF del Penedès‐Garraf 
 Federació d’ADF del Vallès Occidental 
 Federació d’ADF del Vallès Oriental 
 Fogars de La Selva 
 Font‐Freda 

 Font‐rubí 
 Forestec 
 Gallecs 
 Garraf 
 Gavà 
 Gualba 
 Gurb 
 Hortenca 
 Jorba 
 La Conreria 
 La Llacuna 
 La Pobla‐Castellar 
 La Pobla de Claramunt 

 La Serralada 
 La Torre de Claramunt 

 La Tossa 
 L’Alzina 
 Llinars del Vallès 
 Lluçanès 
 Martorell‐Rocadreta 

 Masquefa 

 Massís de l’Ordal 

 Matadepera 

 Mediona 

 Monistrol de Montserrat 

 Montesmon 

 Montmaneu 

 Montseny Congost 

 Montseny Migjorn 

 Montseny Ponent 

 Natura del Garraf 
 Natura Viva 
 Òdena 
 Olesa de Bonesvalls 
 Olesa de Montserrat 

 Palau‐solità i Plegamans 

 Pallejà 
 Piera 
 Pla de Bages 
 Polinyà 
 Pontons 
 Portal de les Guilleries 
 Premià de Dalt 

 Protectors del Bosc 
 Puig de l’Àliga 
 Puig Vicenç 
 Pujalt‐Sant Martí Sesgueioles 

 Quercus 
 Quintinenca 
 Rossend Montané 

 Rubí 
 Sabadell 
 Sant Esteve de Palautordera 
 Sant Martí de Tous 

 Sant Martí Sarroca 

 Sant Pere de Ribes 
 Sant Pere Vilamajor‐Cardedeu‐Sant 
Antoni Vilamajor 

 Sant Quirze del Vallès 
 Sant Ramon 

 Sant Sadurní d’Anoia 
 Sant Sadurní d’Osormort 

 Sant Salvador de Guardiola  
 Santa Maria de Miralles 

 Santa Maria de Palautordera 

 Serra de Marina 

 Serra de Rubió 
 Serralada de Montalt 

 Sitges 
 Sobrepuny 
 Subirats 
 Teià 
 Terrassa 
 Tordera 
 Torrelavit 
 Tres Branques 
 Vacarisses‐Rellinars 
 Vallalta  
 Vallbona d’Anoia 
 Vallgorguina‐Vilalba Sasserra 
 Veciana 
 Viladecavalls 
 Vilanova de Sau 
 Vilanova del Camí 

 Vilassar de Dalt 
 Viver i Serrateix 
 Vol Ges 
 

TOTAL:  

124  ADF i  

9 Federacions d’ADF 
 

 

 



Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals  
Programa tècnic 2018 

 

 
 ADF 

Federacions d’ADF 

Ajuntaments 
PROG‐18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEX II:  

Relació d’unitats i punts de vigilància fixa 
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Sector de prevenció Metropolità Sud 

Codi  Municipis de la unitat 

U‐1  Font‐Rubí / Mediona 

U‐2  Sant Pere de Riudebitlles / Sant Quintí de Mediona / Sant Sadurní d’Anoia / Torrelavit 

U‐3  Subirats / Gelida  

U‐4  Avinyonet del Penedès / Olèrdola / Olesa de Bonesvalls / Olivella 

U‐5  Olivella / Sant Pere de Ribes / Sitges 

U‐6  Canyelles / Cubelles / Sant Pere de Ribes / Vilanova i la Geltrú  

U‐7  Castellet i la Gornal / Olèrdola / Santa Margarida i els Monjos 

U‐8  Castellví de la Marca / Sant Martí Sarroca / Vilobí del Penedès  

U‐9  Pontons / Torrelles de Foix 

U‐10  Copons / Rubió   

U‐11  Jorba  / Òdena /  Santa Margarida de Montbui / Vilanova del Camí 

U‐12  El Bruc / Castellolí 

U‐13  Hostalets de Pierola / Masquefa 

U‐14  Cabrera d’Anoia / Piera / Vallbona d’Anoia 

U‐15  Capellades / Carme / Orpí / La Pobla  de Claramunt / La Torre de Claramunt 

U‐16  La Llacuna / Santa Maria de Miralles 

U‐17  Bellprat / Sant Martí de Tous  

U‐18  Argençola / Montmaneu  

U‐19  Collbató / Esparreguera 

U‐20  Abrera / Olesa de Montserrat 

U‐21  Castellví de Rosanes  / Martorell / Sant Esteve Sesrovires / Sant Llorenç d’Hortons 

U‐22  Corbera / Pallejà / La Palma de Cervelló / Sant Andreu de la Barca 

U‐23  Cervelló / Vallirana 

U‐24  Sant Vicenç dels Horts / Santa Coloma de Cervelló / Torrelles de Llobregat 

U‐25  Sant Boi de Llobregat / Sant Climent de Llobregat / Viladecans 

U‐26  Begues / Castelldefels / Gavà  

 
 

Sector de prevenció Centre 

Codi  Municipis de la unitat 

U‐27  Calonge de Segarra / Castellfollit de Riubregós 

U‐28  Pujalt / Sant Martí de Sesgueioles / Veciana 

U‐29  Gaià / Sallent  

U‐30  Balsareny / Sallent 

U‐31  Avinyó / Sant Feliu Sasserra 
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U‐32  L’Estany / Santa Maria d’Oló 

U‐33  Artés / Calders / Monistrol de Calders 

U‐34  Mura / El Pont de Vilomara i Rocafort / Talamanca 

U‐35  Castellbell i el Vilar / Monistrol de Montserrat / Sant Vicenç de Castellet 

U‐36  Castellgalí / Marganell / Sant Salvador de Guardiola  

U‐37  Castellfollit del Boix 

U‐38  Aguilar de Segarra / Els Prats de Rei /Sant Pere Sallavinera 

U‐39  Fonollosa / Rajadell 

U‐40  Sant Mateu de Bages 

U‐41  Cardona  

U‐42  Navàs / Súria  

U‐43  Callús / Castellnou de Bages / Santpedor  

U‐44  Manresa / Navarcles / Sant Fruitós de Bages / Sant Joan de Vilatorrada  

U‐45 
Bagà / Castellar de n’Hug / Gisclareny / Guardiola de Berguedà / La Pobla de Lillet / Saldes /  Sant 
Julià de Cerdanyola / Vallcebre  

U‐46  Borredà/ Castell de l’Areny / Cercs / Fígols / La Nou de Berguedà / St.  Jaume de Frontanyà / Vilada 

U‐47  Santa Maria de Merlès (Riera de Merlès) 

U‐48  Gironella / Olvan / La Quar / Sagàs  

U‐49  Casserres / Puig‐reig 

U‐50  Viver i Serrateix 

U‐51  Montclar / Montmajor  

U‐52  Avià / Berga / Capolat / Castellar del Riu / L’Espunyola  

U‐53  Les Masies de Voltregà / Orís / Sant Pere de Torelló / Sant Vicenç de Torelló  

U‐54  L’Esquirol / Manlleu / Les Masies de Roda / Rupit Pruit / Tavertet  

U‐55  El Brull / Santa Eugènia de Berga / Seva / Taradell 

U‐56  Folgueroles / St. Julià de Vilatorta / St. Sadurní d’Osormort / Tavèrnoles / Vilanova de Sau 

U‐57  Olost / Oristà / Perafita / Prats de Lluçanès / Sant Martí d’Albars  

U‐58  Alpens / Lluçà / Montesquiu / Sant Agustí de Lluçanès / Sant Quirze de Besora / Sora 

U‐59  Balenyà / Centelles / Muntanyola / Santa Eulàlia de Riuprimer / Tona / Vic 

U‐60  Gurb / St. Bartomeu del Grau / St. Boi de Lluçanès / Sta. Cecília de Voltregà / Sobremunt 

U‐61  Castellcir / Sant Martí de Centelles / Sant Quirze Safaja 

U‐62  Castellterçol / Granera 

U‐63  Collsuspina / Moià   
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Sector de prevenció Metropolità Nord 

Codi  Municipis de la unitat 

U‐64  Fogars de la Selva 

U‐65  Tordera 

U‐66  Calella / Malgrat de Mar/ Palafolls / Pineda de Mar / Santa Susanna  

U‐67  Canet de Mar / Sant Cebrià de Vallalta / Sant Iscle de Vallalta/ Sant Pol de Mar 

U‐68  Arenys de Munt / Caldes d’Estrac / Sant Andreu de Llavaneres / Sant Vicenç de Montalt  

U‐69  Argentona / Dosrius / Mataró  

U‐70  Alella / Cabrera de Mar / Cabrils / Premià de Dalt / Teià / Vilassar de Dalt  

U‐71 
Martorelles  /  Montornès  del  Vallès  /  Sant  Fost  de  Campsentelles  /  Sta.  Maria  de  Martorelles  / 
Vallromanes 

U‐72  Òrrius / La Roca del Vallès / Vilanova del Vallès  

U‐73  Gallifa / Sant Llorenç Savall  

U‐74  Castellar del Vallès / Sabadell 

U‐75  Palau‐Solità i Plegamans / Polinyà / Santa Perpètua de Mogoda 

U‐76  Badalona / Santa Coloma de Gramenet / Tiana 

U‐77  Rubí / Sant Quirze del Vallès / Terrassa  

U‐78  Castellbisbal / Ullastrell / Viladecavalls  

U‐79  Rellinars / Vacarisses  

U‐80  Matadepera / Terrassa 

U‐81  Aiguafreda / Tagamanent 

U‐82  Cànoves i Samalús / Sant Antoni de Vilamajor / Sant Pere de Vilamajor 

U‐83  Fogars de Montclús / Montseny / Sant Esteve de Palautordera 

U‐84  Gualba / Campins / Santa Maria de Palautordera 

U‐85  Sant Celoni 

U‐86  Cardedeu / Llinars del Vallès / Vallgorguina / Vilalba Sasserra 

U‐87  Granollers / Lliçà d'Amunt / Lliçà de Vall / Santa Eulàlia de Ronçana  

U‐88  Caldes de Montbui / Sentmenat 

U‐89  Bigues i Riells / Sant Feliu de Codines  

U‐90  L'Ametlla del Vallès / Figaró‐Montmany / Les Franqueses / La Garriga  

U‐91  Montcada i Reixac 
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Sector de prevenció Metropolità Sud 

Codi  Municipi i paratge  Espai natural protegit 

G‐1  Olesa de Bonesvalls (Puig de la Mola)  Parc del Garraf 

G‐2  Sant Pere de Ribes (Puig d’en Carbonell)  Parc del Garraf 

G‐3  Vilanova i la Geltrú (La Talaia)  Parc del Garraf 

G‐4  Gavà (La Desfeta)  Parc del Garraf 

G‐5  Canyelles / Olèrdola (Puig de l’Àliga)  Parc del Foix i Olèrdola  

Sector de prevenció Metropolità Nord 

Codi  Municipi i paratge  Espai natural protegit 

G‐6  Cabrera de Mar (Cirers)  Parc de la Serralada Litoral 

G‐7  Premià de Dalt (Baldiri)  Parc de la Serralada Litoral 

G‐8  Montornès del Vallès (Torre del Raiguer)  Parc de la Serralada Litoral 

G‐9  Vilanova del Vallès (Céllecs)  Parc de la Serralada Litoral 

G‐10  Tordera (Turó Gros de Miralles)  Parc del Montnegre i el Corredor 

G‐11  Sant Celoni (Turó Gros del Montnegre)   Parc del Montnegre i el Corredor 

G‐12  Tiana (Galceran, Alfa)  Parc de la Serralada de Marina 

G‐13  Badalona (Bravo)  Parc de la Serralada de Marina 

G‐14  Vacarisses / Terrassa (L’Obac)  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

G‐15  Matadepera (La Mola)  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

G‐16  Aiguafreda (El Brull)  Parc Natural del Montseny  

G‐17  Sant Martí de Centelles (La Trona)  Parc Natural del Montseny  

G‐18  Sant Pere de Vilamajor (Sant Elies)  Parc Natural del Montseny  

G‐19  Cànoves i Samalús (Cànoves)  Parc Natural del Montseny  

        

Sector de prevenció Centre 

Codi  Municipi i paratge  Espai natural protegit 

G‐20  Mura (Montcau)  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

Altres punts de guaita 

Codi  Municipi i paratge  Espai natural protegit  Sector de prevenció 

1  Castellet i la Gornal (Trencarroques)  Parc del Foix i Olèrdola   S.P. Metropolità Sud 

2  Sant Feliu de Buixalleu (Montsoriu)  Parc Natural del Montseny   S. P. Metropolità Nord

3  Santa Coloma de Gramenet (Charlie)  Parc de la Serralada de Marina  S. P. Metropolità Nord

4  Vilanova de Sau (Salt de la Minyona)  Espai Natural de les Guilleries Savassona  S. P. Centre 
 

 (1)  s’instal∙larà una càmera web 

 (2)  integrada en el dispositiu de la Diputació de Girona per al Parc del Montseny (opera amb càmera web) 

 (3)  integrada dins del dispositiu del Parc de Collserola 

 (4)  s’instal∙larà una càmera web i es realitzarà un reforç els dies de risc elevat amb unitats d’informació i 
vigilància 
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ANNEX III:  
Calendaris de treball 
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PROG‐25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Torn 1

Torn 2

Treballen els dos torns

A) Informadors 

JUNY JULIOL

AGOST SETEMBRE

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Torn 1

Torn 2

Treballen els dos torns

B) Guaites

JUNY JULIOL

AGOST SETEMBRE
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dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Torn 1

Torn 2

Treballen els dos torns

C)  Operadors controls comarcals i 
Torreferrussa

JUNY JULIOL

AGOST SETEMBRE

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Torn A

Torn B

Torn C

Treballen els tres torns

D)  Operadors controls de Regió 
i Control Central

JUNY JULIOL

AGOST SETEMBRE
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ANNEX IV:  
Aportació màxima dels ajuntaments participants  

per al combustible i altres 
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A continuació es detallen les aportacions màximes dels ajuntaments participants al PVI, que sumen 
un  total de 48.261,37 €. Per altra banda,  la Diputació de Barcelona donarà  suport als municipis 
amb  menys  de  2.000  habitants  assumint  la  seva  aportació  a  la  despesa  de  combustible  dels 
vehicles de la campanya del PVI18, que suposa 38.188,63 €. 
 

Abrera  476,80 €

Aguilar de Segarra  0,00 €

Aiguafreda  139,00 €

Alella  184,64 €

Alpens  0,00 €

L’Ametlla del Vallès  144,17 €

Arenys de Munt  521,54 €

Argençola  0,00 €

Argentona  309,89 €

Artes  133,75 €

Avia  99,87 €

Avinyò  708,33 €

Avinyonet del Penedès  0,00 €

Badalona
1
  0,00 €

Baga  115,08 €

Balenyà  115,95 €

Balsareny  526,12 €

Begues  628,60 €

Bellprat  0,00 €

Berga  124,02 €

Bigues i Riells  684,25 €

Borredà  0,00 €

El Bruc  644,56 €

El Brull  0,00 €

Cabrera d’Anoia  0,00 €

Cabrera de Mar  129,89 €

Cabrils  155,47 €

Calders  0,00 €

Caldes de Montbui  513,36 €

Caldes d’Estrac  8,31 €

Calella  130,60 €

Callús  203,55 €

Calonge de Segarra  0,00 €

Campins  0,00 €

Canet de Mar  128,33 €

Cànoves i Samalús  393,56 €

Canyelles  225,27 €

Capellades  36,75 €

Capolat  0,00 €

Cardedeu  61,13 €

Cardona  950,00 €

Carme  0,00 €

Casserres  0,00 €

Castell de l'Areny  0,00 €

Castellar de n’Hug  0,00 €

Castellar del Riu  0,00 €

Castellar del Vallès  749,72 €

Castellbell i el Vilar  465,79 €

Castellbisbal  426,83 €

Castellcir  0,00 €

Castelldefels  80,82 €

Castellet i la Gornal  609,67 €

Castellfollit de Riubregós  0,00 €

Castellfollit del Boix  0,00 €

Castellgalí  0,00 €

Castellnou de Bages  0,00 €

Castellolí  0,00 €

Castellterçol  505,65 €

Castellví de la Marca  0,00 €

Castellví de Rosanes  0,00 €

Centelles  103,90 €

Cercs  0,00 €

Cervelló  512,95 €

Collbató  405,45 €

Collsuspina  0,00 €

Copons  0,00 €

Corbera de Llobregat  508,73 €

Cubelles  143,69 €

Dosrius  505,13 €

Esparreguera  544,55 €

L’Espunyola  0,00 €

L’Esquirol  323,64 €

L’Estany  0,00 €

Figaró ‐ Montmany  0,00 €

Fígols  0,00 €

Fogars de la Selva  0,00 €
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Fogars de Montclús  0,00 €

Folgueroles2  0,00 €

Fonollosa  0,00 €

Font‐Rubí  0,00 €

Les Franqueses del Vallès  200,28 €

Gaia  0,00 €

Gallifa  0,00 €

La Garriga  281,76 €

Gavà  240,59 €

Gelida  347,75 €

Gironella  22,46 €

Gisclareny  0,00 €

Granera  0,00 €

Granollers  63,43 €

Gualba  0,00 €

Guardiola de Berguedà  0,00 €

Gurb  254,21 €

Els Hostalets de Pierola  731,25 €

Jorba  0,00 €

La Llacuna  0,00 €

Lliça d'Amunt  379,13 €

Lliça de Vall  126,86 €

Llinars del Vallès  371,59 €

Lluça  0,00 €

Malgrat de Mar  120,20 €

Manlleu  16,05 €

Manresa  469,31 €

Marganell  0,00 €

Martorell  136,06 €

Martorelles  39,46 €

Les Masies de Roda  0,00 €

Les Masies de Voltregà  129,27 €

Masquefa  218,75 €

Matadepera  515,57 €

Mataró  134,98 €

Mediona  677,58 €

Moià  805,19 €

Monistrol de Calders  0,00 €

Monistrol de Montserrat  219,08 €

Montcada i Reixac1  0,00 €

Montclar  0,00 €

Montesquiu  0,00 €

Montmajor  0,00 €

Montmaneu  0,00 €

Montornès del Vallès  233,32 €

Montseny  0,00 €

Muntanyola  0,00 €

Mura  0,00 €

Navarcles  91,82 €

Navàs  745,56 €

La Nou de Berguedà  0,00 €

Òdena  377,83 €

Olèrdola  304,33 €

Olesa de Bonesvalls  0,00 €

Olesa de Montserrat  473,20 €

Olivella  515,17 €

Olost  0,00 €

Olvan  0,00 €

Oris  0,00 €

Oristà  0,00 €

Orpí  0,00 €

Òrrius  0,00 €

Palafolls  230,01 €

Palau‐Sòlita i Plegamans  497,28 €

Palleja  195,24 €

La Palma de Cervelló  167,06 €

Perafita  0,00 €

Piera  573,02 €

Pineda de Mar  188,10 €

La Pobla de Claramunt  294,73 €

La Pobla de Lillet  0,00 €

Polinyà  274,44 €

El Pont de Vilomara i Rocafort  225,00 €

Pontons  0,00 €

Prats de Lluçanès  65,74 €

Els Prats de Rei  0,00 €

Premia de Dalt  125,89 €

Puig‐reig  648,42 €

Pujalt  0,00 €

La Quar  0,00 €

Rajadell  0,00 €

Rellinars  0,00 €

La Roca del Vallès  544,68 €

Rubí  315,90 €

Rubio  0,00 €

Rupit i Pruit  0,00 €
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Sabadell  200,28 €

Sagàs  0,00 €

Saldes  0,00 €

Sallent  785,01 €

Sant Agustí de Lluçanès  0,00 €

Sant Andreu de la Barca  78,97 €

Sant Andreu de Llavaneres  274,09 €

Sant Antoni de Vilamajor  77,79 €

Sant Bartomeu del grau  0,00 €

Sant Boi de Llobregat  250,49 €

Sant Boi de Lluçanès  0,00 €

Sant Cebrià de Vallalta  298,55 €

Sant Celoni  950,00 €

Sant Climent de Llobregat  439,18 €

Sant Esteve de Palautordera  100,72 €

Sant Esteve Sesrovires  219,54 €

Sant Feliu de Codines  265,75 €

Sant Feliu Sasserra  0,00 €

Sant Fost de Campsentelles  284,78 €

Sant Fruitós de Bages  167,16 €

Sant Iscle de Vallalta  0,00 €

Sant Jaume de Frontanyà  0,00 €

Sant Joan de Vilatorrada  221,71 €

Sant Julià de Cerdanyola  0,00 €

Sant Julià de Vilatorta2  0,00 €

Sant Llorenç d’Hortons  169,39 €

Sant Llorenç Savall  677,64 €

Sant Marti d’Albars  0,00 €

Sant Marti de Centelles  0,00 €

Sant Marti de Tous  0,00 €

Sant Marti Sarroca  498,96 €

Sant Marti Sesgueioles  0,00 €

Sant Mateu de Bages  0,00 €

Sant Pere de Ribes  464,03 €

Sant Pere de Riudebitlles  64,89 €

Sant Pere de Torelló  561,45 €

Sant Pere de Vilamajor  478,65 €

Sant Pere Sallavinera  0,00 €

Sant Pol de Mar  180,56 €

Sant Quinti de Mediona  303,17 €

Sant Quirze de Besora  51,16 €

Sant Quirze del Vallès  196,51 €

Sant Quirze Safaja  0,00 €

Sant Sadurní d’Anoia  216,99 €

Sant Sadurní d’Osormort2  0,00 €

Sant Salvador de Guardiola  513,08 €

Sant Vicenç de Castellet  265,13 €

Sant Vicenç de Montalt  146,07 €

Sant Vicenç de Torelló  0,00 €

Sant Vicenç dels Horts  215,88 €

Santa Cecília de Voltregà  0,00 €

Santa Coloma de Cervelló  145,73 €

Santa Coloma de gramenet1  0,00 €

Santa Eugenia de Berga  8,71 €

Santa Eulàlia de Riuprimer  0,00 €

Santa Eulàlia de Ronçana  380,58 €

Santa Margarida de Montbui  197,28 €

Santa Margarida i els Monjos  145,58 €

Santa Maria de Martorelles  0,00 €

Santa Maria de Merlès  0,00 €

Santa Maria de Miralles  0,00 €

Santa Maria de Palautordera  237,77 €

Santa Maria d'Oló  0,00 €

Santa Perpetua de Mogoda  178,27 €

Santa Susanna  281,08 €

Santpedor  105,02 €

Sentmenat  436,64 €

Seva  243,62 €

Sitges  500,83 €

Sobremunt  0,00 €

Sora  0,00 €

Subirats  602,25 €

Súria  204,44 €

Tagamanent  0,00 €

Talamanca  0,00 €

Taradell  222,60 €

Tavèrnoles2  0,00 €

Tavertet  0,00 €

Teia  147,88 €

Terrassa  872,03 €

Tiana1  0,00 €

Tona  81,08 €

Tordera  950,00 €

La Torre de Claramunt  185,44 €

Torrelavit  0,00 €

Torrelles de Foix  495,86 €
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Torrelles de Llobregat  588,39 €

Ullastrell  132,46 €

Vacarisses  648,47 €

Vallbona d’Anoia  0,00 €

Vallcebre  0,00 €

Vallgorguina  407,52 €

Vallirana  437,05 €

Vallromanes  277,20 €

Veciana  0,00 €

Vic  72,90 €

Vilada  0,00 €

Viladecans  260,33 €

Viladecavalls  390,70 €

Vilalba Sasserra  0,00 €

Vilanova de Sau2  0,00 €

Vilanova del Camí  76,25 €

Vilanova del Vallès  255,66 €

Vilanova i la Geltrú  301,06 €

Vilassar de Dalt  206,23 €

Vilobí del Penedès  0,00 €

Viver i Serrateix  0,00 €

 

 
  

 
1 El consorci del Parc de la Serralada de Marina aportarà un total de 1.900,00 € dels Ajuntaments 
del seu àmbit: Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Tiana. 
 
2  El  consorci  de  l’Espai  Natural  de  Guilleries‐Savassona  aportarà  un  total  de  950,00  €  dels 
Ajuntaments  del  seu  àmbit:  Folgueroles,  Sant  Julià  de  Vilatorta,  Sant  Sadurní  D’Osormort, 
Tavèrnoles i Vilanova de Sau. 
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