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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   01/2017 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  11/01/2017 
Hora:  A les 19:30h. 
Lloc:  Sala de Plens de la Casa Consistorial de Sant Bartomeu del Grau 
 
 
Assistents 
 
Alcalde Emili Benito Sayol (SBiALB) 

Regidors Josep Salvans Crespi (SBiALB) 

Xavier Puig Fernández (SBiALB) 

Judit Musoll Pascuet (CiU) 

David Puyol Pérez (Ixsbg) 

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) 

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 14 de desembre de 2016 
2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 4t trimestre de 2016 
3- Aprovació crèdits incobrables del 2016 i baixes padró d’IVTM 2017 de l’Organisme de 
Gestió Tributària 
4- Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
Endesa Energía SAU 
5- Ratificació del decret d’aprovació del pla de seguretat i salut per l’execució de les 
obres de la Plaça Dr. Griera 
6- Aprovació ordenança reguladora de la creació del fitxer “Videovigilància de 
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau” 
7- Aprovació ordenança reguladora de la creació del fitxer “Actes històriques del Ple de 
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau digitalitzades de més de 50 anys” 
8- Modificació de crèdit 4/2016 
9- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 19:30 hores s'ha obtingut el quòrum de la 
totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, assistits per mi la secretària 
interventora accidental, M. Roser Prat Corominas, que certifico. 
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1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 14 DE DESEMBRE 
DE 2016 
 

Vista l’acta de la sessió del Ple municipal de data 14 de desembre de 2016, de la qual 
se n'ha lliurat còpia a tots els membres del Ple amb anterioritat a aquesta sessió.  

 
Es proposa l'adopció de l'acord següent: 
 
- Aprovar l’acta de la sessió del Ple municipal corresponent al dia 14 de desembre de 
2016. 
 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

Judit Musoll Pascuet (CiU) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) X   
 
 
En aquest punt , s’incorpora al Ple la regidora Rosa Maria Garcia Maldonado. 
 
 
2- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DICTATS DURANT EL 4t 
TRIMESTRE DE 2016 
 
Es dóna compte al ple dels decrets dictats durant el 4t trimestre de 2016, dels quals, 
amb anterioritat a aquesta sessió se n’ha lliurat còpia a tots els membres del Ple, 
quedant-ne així assabentats tots els membres del plenari municipal. 
 
 
3- APROVACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES DEL 2016 I BAIXES PADRÓ D’IVTM 2017 
DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Vistes les propostes de declaració de crèdits incobrables corresponents al 2016 
presentades per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
relacionades de la forma següent: 
 
Relació Import 
16002 1.784,08 € 
16003 33,62 € 
 
Que per part de l'Organisme de Gestió Tributària s'han efectuat nombroses diligències i 
actuacions per procedir al cobrament de les quantitats de referència, sense que hagi 
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estat possible tenir coneixement de cap element rellevant que permeti el cobrament dels 
deutes. 
 
Atès que així mateix es proposa la baixa en el padró d'IVTM per a 2017 i següents de 
les matrícules que seguidament es detallen, per les raons detallades en cadascun dels 
expedients corresponents:  
 
Titular Matrícula Marca i Model 
GARCIA PEREZ, IVAN 1462-BWB PEUGEOT 206 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar les propostes de declaració de crèdits incobrables corresponents al 
2014 presentades per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
relacionades de la forma següent: 
 

Relació Import 
16002 1.784,08 € 
16003 33,62 € 
 
Segon: Aprovar la baixa en el padró d'IVTM per a 2017 i següents de les matrícules 
que seguidament es detallen, per les raons detallades en cadascun dels expedients 
corresponents:  
 

Titular Matrícula Marca i Model 
GARCIA PEREZ, IVAN 1462-BWB PEUGEOT 206 
 
Tercer: Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

Judit Musoll Pascuet (CiU) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
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4- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS 
LOCALS ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
A ENDESA ENERGÍA SAU 
 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny 
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 
1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural 
Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) 
“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels 
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el 
contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc 
del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes 
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre 
els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 



    

AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU 
08503 (OSONA) 

 

Passeig del Grau, núm. 10  -   Tel: 93 888 90 00   Fax: 93 888 98 00 

     a/e:   ajuntament@sbg.cat 5 
 

 
 

 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte 
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al 
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant 
aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,  
 
ACORDS 
 
Primer.- Que el municipi de Sant Bartomeu del Grau s’adhereix al contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de 
l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de 
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
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Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. 
-empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica, que s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 2017 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
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Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona) i al Consell Comarcal d’Osona (Agència Local de 
l’Energia d’Osona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius 
 
 
Demana la paraula el regidor David Puyol per demanar si podria considerar-se l’opció 
d’adherir-nos a la cooperativa Som Energia. El regidor Xavier Puig contesta que 
s’estudiarà aquesta opció a través de l’Agència d’Energia d’Osona. 
 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

Judit Musoll Pascuet (CiU) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
5- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA PLAÇA DR. GRIERA 
 
Es procedeix a donar lectura al decret de l'alcaldia 1/2017 de 4 de gener de 2017 per la 
seva ratificació: 
 
“Vist que ARENES I GRAVES CASTELLOT SA. adjudicatària de l’obra anomenada 
“REMODELACIÓ PLAÇA DOCTOR GRIERA – separata 1-” ha presentat en aquest 
ajuntament el corresponent Pla de Seguretat i Salut. 
  
Vist que l'arquitecte Sr. Sebastià Solà i Bach responsable de coordinació de seguretat 
en la fase d'execució d'obra en data de 4 de gener 2017 emet l'informe que es transcriu: 
 
“Situació:     Plaça Antoni Griera 
Municipi:     Sant Bartomeu del Grau 
Promotor/a:    Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
Autoria del projecte d'edificació:   Sebastià Solà i Bach 
Contractista:     Arenes i Graves Castellot S.A. 
Autoria de l'estudi de seguretat:  Sebastià Solà i Bach 
Coordinació de seguretat:        Sebastià Solà i Bach 
 

INFORME PREVI PER L'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A 
OBRES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
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En el dia d'avui es presenta al coordinador de seguretat en la fase d'execució d'obra, el 
pla de seguretat de l'obra de referència, còpia del qual s'adjunta en aquesta acta, 
redactat per l’empresa contractista: 
 

Arenes i Graves Castellot S.A 
 

que desenvolupa l'Estudi de seguretat i salut o l'Estudi bàsic, seguint allò que indica el 
RD 1627/97. 
 
Analitzant el seu contingut es fa constar que : 
 
Es dóna conformitat al pla presentat, com a document base i de compromís de 
l’empresa contractista pel desenvolupament del que s’especifica a l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
Aquest pla es farà arribar als agents interessats segons estableix el RD 1627/97, amb la 
finalitat que puguin presentar aquells suggeriments i alternatives que els semblin 
oportuns (art. 7è.4 del mateix RD). 
 
Qualsevol modificació que introdueixi l’empresa contractista en aquest pla de seguretat, 
de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l'execució de l'obra, o bé per variacions en el projecte d'execució que va servir de base 
per elaborar l'Estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació expressa de la persona 
responsable de la coordinació de seguretat, s'haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/97 i estarà a disposició de totes les persones que indica l'art. 7é.4 del RD. 
 
I per tant, el tècnic sota signant, informa favorablement, a fi que sigui considerat per a 
l’aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra per part d’aquesta Administració, 
segons estipula l’article 7.2 del RD 1627/97” 
 
A la vista del informe que precedeix he resolt: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra ”REMODELACIÓ PLAÇA 
DOCTOR GRIERA – separata 1-”, redactat per l’adjudicatària ARENES I GRAVES 
CASTELLOT SA. 
 
SEGON.- Comunicar la resolució que precedeix al tècnic responsable de coordinació de 
seguretat en la fase d'execució de l'obra Sr. Sebastià Solà i Bach i a ARENES I 
GRAVES CASTELLOT SA.” 
 
 

Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 

 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

Judit Musoll Pascuet (CiU) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
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6- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DEL FITXER 
“VIDEOVIGILÀNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU” 
 
Vist que s’ha procedit a la redacció de l’adient ordenança reguladora de la creació del 
fitxer “Videovigilància de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau” que s’adjunta com 
annex. 
 
Per tot l’esmentat, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de la creació del fitxer 
“Videovigilància de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau”. 
 
SEGON.- Exposar al públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de la Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
necessitat de nou acord. 
 
 

ANNEX 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DEL FITXER “VIDEOVIGILÀNCIA   
DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU” 
 
 
Article 1 Fonaments legals 
 
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les 
administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició general 
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent. 
 
L’Article 3 de la Llei 21/2010 de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de dades. 
 
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local, i en el seu cas, de la legislació autonòmica. 
 
Vista la Recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat 
pública. 
 
Article 2 Objecte 
 
La present ordenança té per objecte aprovar la creació del fitxer Videovigilància, Zona 
Esportiva la Codina, d’acord amb el contingut previst a l’Annex 1. 
 
Article 3 Publicació i entrada en vigor. 
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La present ordenança, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva 
publicació. 
 
Annex 1  
 
24) VIDEOVIGILÀNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU 
 
Responsable del fitxer 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- NIF: P0819800D 
- Domicili: Passeig del Grau núm. 10 
- Codi Postal. Localitat:  08503. Sant Bartomeu del Grau 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93 888 90 00 
- Fax: 93 888 98 00 
- Email: ajuntament@sbg.cat 
 
Finalitat del fitxer i usos previstos 
- Finalitat: Vigilància i control dels accessos de persones a les dependències i 
instal·lacions de l’Ajuntament. 
- Usos: Videovigilància. 

 
Procedència i procediment de recollida de les dades  
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. 
- Procediment de recollida: Enregistrament d’imatges. 
 
Col·lectius d’interessats 
- Col·lectius d’interessats: Persones que accedeixen a les dependències i instal·lacions 
de l’Ajuntament. 
 
Estructura del fitxer: tipus de dades tractades 
- Dades identificatives: Imatge 
- Sistema de tractament: Automatitzat 
 
Mesures de seguretat 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 

 
Cessions o comunicacions de dades 
- Altres destinataris de cessions: Forces i Cossos de Seguretat Administració de 
Justícia. 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   
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Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

Judit Musoll Pascuet (CiU) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
7- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DEL FITXER 
“ACTES HISTÒRIQUES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL 
GRAU DIGITALITZADES DE MÉS DE 50 ANYS” 

 
Vist que s’ha procedit a la redacció de la adient ordenança reguladora de la creació del 
fitxer “ACTES HISTÒRIQUES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU 
DEL GRAU DIGITALITZADES DE MÉS DE 50 ANYS” que s’adjunta com annex. 
 
Per tot l’esmentat, al ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ 
DEL FITXER “ACTES HISTÒRIQUES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
BARTOMEU DEL GRAU DIGITALITZADES DE MÉS DE 50 ANYS”. 
 
SEGON.- Exposar al públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de la Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
necessitat de nou acord. 
 
 

ANNEX 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DEL FITXER “ACTES 
HISTÒRIQUES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU 
DIGITALITZADES DE MÉS DE 50 ANYS” 
 
Article 1 Fonaments legals  
 
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les 
administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició general 
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent. 
 
L’Article 3 de la Llei 21/2010 de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de dades. 
 
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local, i en el seu cas, de la legislació autonòmica. 
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Vista la Recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat 
pública. 
 
Article 2 Objecte 
 
La present ordenança té per objecte aprovar la creació del fitxer “ACTES 
HISTÒRIQUES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU 
DIGITALITZADES DE MÉS DE 50 ANYS”, d’acord amb el contingut previst a l’Annex 1. 
 
Article 3 Publicació i entrada en vigor. 
 
La present ordenança, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva 
publicació. 
 
 
Annex 1 
 
25) ACTES HISTÒRIQUES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU 
DEL GRAU DIGITALITZADES DE MÉS DE 50 ANYS 
 
Responsable del fitxer 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- NIF: P0819800D 
- Domicili: Passeig del Grau núm. 10 
- Codi Postal. Localitat:  08503. Sant Bartomeu del Grau 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93 888 90 00 
- Fax: 93 888 98 00 
- Email: ajuntament@sbg.cat 
 
Finalitat del fitxer i usos previstos 
- Finalitat i usos: Donar publicitat a les actes de plens municipals de més de 50 anys. 

 
Procedència i procediment de recollida de les dades  
- Origen de les dades: Arxiu municipal, llibres d’actes. 
- Procediment de recollida: Llibres d’actes en suport paper 
 
Col·lectius d’interessats 
- Col·lectius d’interessats: Persones anomenades dins les actes digitalitzades 
 
Estructura del fitxer: tipus de dades tractades 
- Dades identificatives: DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça, Signatura 
- Altres tipus de dades: Dades relatives a cada acord específic transcrit 
- Sistema de tractament: Automatitzat 
 
Mesures de seguretat 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic. 
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Cessions o comunicacions de dades 
- Altres destinataris de cessions: Diputació de Barcelona i d’altres administracions 
públiques competents en la matèria 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

Judit Musoll Pascuet (CiU) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
8- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2016 
 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 4/2016 per 
suplements de crèdit. 
 
Atès que en data 21 de desembre de 2016, es va iniciar l’expedient de modificació de 
crèdit 4/2016 per provisió de l’alcaldia de la mateixa data. 
 
Atès l’informe emès per la secretària interventora accidental sobre la legislació aplicable 
i el procediment a seguir i la font de finançament de data 21 de desembre de 2016. 
 
Vista la legislació aplicable a l’assumpte: 
- Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
- Articles 172 a 177 i del 179 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
- L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 

- Articles 9.d), 34 a 47, 48 i 98 a 100 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

- Articles 22.2.a) de la Llei de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals. 
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 
- Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació 

Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es 
Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

- Bases d’execució del pressupost de 2016. 



    

AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU 
08503 (OSONA) 

 

Passeig del Grau, núm. 10  -   Tel: 93 888 90 00   Fax: 93 888 98 00 

     a/e:   ajuntament@sbg.cat 14 
 

 
 

 
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
Per tot l'esmentat, al ple de la Corporació es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016 per suplements de 
crèdit, d’acord amb següent detall: 
 
DESPESES 
Despesa corrent: 
Suplements de crèdit 

Partida Descripció Crèdit 
inicial Modificació Crèdit 

definitiu 
932/227.08 PREMI COBRAMENT ORGT 3.500,00 8.000,00 11.500,00 

920/227.99 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 1.600,00 2.000,00 3.600,00 

920/233.01 ASSISTÈNCIA TRIBUNAL 300,00 3.000,00 3.300,00 

1621/465.00 RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS 28.650,00 3.000,00 31.650,00 

1622/467.00 LLOGUER ABOCADOR 7.000,00 5.000,00 12.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 21.000,00  
 
TOTAL DESPESA CORRENT 21.000,00 
 
TOTAL DESPESA 21.000,00 
 
FINANÇAMENT 
 
Finançament despesa ordinària 
Amb romanent per despeses generals: 
Partida Descripció Crèdit inicial Modificació Crèdit definitiu 

870.00 ROMANENT PER DESPESES 
GENERALS 156.432,07 21.000,00 177.432,07 

TOTAL MODIFICACIÓ 21.000,00  
 
TOTAL FINANÇAMENT ORDINARI 21.000,00 
 
TOTAL FINANÇAMENT 21.000,00 
 
 
SEGON: Publicar el present acord, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de quinze dies, a 
efectes de possibles al·legacions i/o reclamacions. En cas que no es presenti cap 
al·legació i/o reclamació el present acord esdevindrà definitivament aprovat. En cas 
contrari, l'Alcaldia disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre les al·legacions i/o 
reclamacions presentades. 
 
TERCER: Publicar, un cop aprovada definitivament la modificació, un resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
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QUART: Remetre una còpia de l’expedient al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la 
Generalitat de Catalunya 
 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

Judit Musoll Pascuet (CiU) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
9- PRECS I PREGUNTES 
 
Abans de donar entrada a les preguntes dels regidors, l’alcalde informa del següent: 
 
- Tema d’incivisme als contenidors d’Alboquers:  

L’alcalde exposa que l’espai on estan situats serveix d’abocador pels municipis 
veïns que han implantat el sistema de recollida porta a porta. Per tant, informa que 
s’hauran de retirar aquests contenidors però que abans demanarà a Recollida de 
Residus d’Osona que trobi la manera de recollir a les cases de pagès afectades. 
 

- L’alcalde fa saber que ha demanat permís al Bisbat per obrir un pas amb una rampa 
que entri directe al jardí de l’església parroquial. A més també s’intentarà adequar el 
darrere de l’església, finançat per l’ajuntament, arreglant tota la zona on hi havia els 
horts comunitaris i retirar els dipòsits d’aigua que s’hi varen instal·lar. 

 
- Informa també que dilluns s’iniciaran les obres al camí de les Ferreres. 
 
- Comenta que faran arribar un escrit a tots els veïns i veïnes afectats per les obres 

de la Plaça Dr. Griera a l’igual que es penjarà a tots els comerços i al web. 
 
- Fa saber que s’ha convocat una reunió pel proper dimecres per explicar una nova 

iniciativa que ha sorgit, i que coincidirà amb la Fira, d’una actuació teatral al carrer 
sobre un procés rescatat del 1623 succeït a Sant Bartomeu del Grau. 

 
L’alcalde dóna la paraula als regidors per formular les seves preguntes:  
 
- Precs i preguntes formulats pel regidor David Puyol: 
 

1- Fa saber a l’alcaldia que l’obres executades de pavimentació d’alguns sectors de 
La Serra han quedat malament en algun punt i que s’ha aixecat el quitrà. 
L’alcalde respon que ja n’està al cas i que ja s’ha avisat a l’empresa que va 
executar les obres i ho vindran a refer aviat. 
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2- Comenta que ell també volia proposar que s’avisés de l’inici de les obres de la 

Plaça Dr. Griera a tots els veïns afectats. 
 

3- Demana si es té coneixement de que algun dels arquitectes que presenten els 
projectes el 23 de gener l’haig fet sobre el carrer Vell i la nau de l’ajuntament i si 
l’han pogut veure. 
L’alcalde comenta que els nois que fan el projecte sobre el C/ Vell ja s’ha posat 
en contacte amb l’arquitecta Imma Pujol. L’alcalde explica a grans trets el 
projecte; es pretén eliminar la vorera de la banda de la fàbrica, on s’hi plantaran 
xiprers en els trams on no es pugui aparcar. Al cantó de les cases hi haurà una 
vorera ampla. Els materials que es projecten són els mateixos que els que 
s’utilitzaran per la plaça Dr. Griera per donar una continuïtat.  
Intervé la regidora Sandra Carrera per aportar que estaria bé pintar la façana de 
la fàbrica fent-hi dibuixos que dissimulessin les parets. 
 

4- Pregunta si es té més informació sobre la comarca del Lluçanès. 
L’alcalde diu que amb les festes de Nadal ha quedat tot parat, que no hi ha 
novetats. 

 
- Precs i preguntes formulats per la regidora Rosa Garcia: 
 

1- Comenta que va faltar organització en la cavalcada de Reis. 
La regidora Judit Musoll diu que sí que va faltar organització i considera que pel 
proper any s’hauria de fer diferent, ja que sempre acaben treballant les mateixes 
persones i es fa molt difícil muntar-ho. 
Intervé el regidor David Puyol que per aportar que la solució potser seria crear 
una comissió. 

 
- Precs i preguntes formulats per la regidora Sandra Carrera: 
 

1- Respecte a les obres que s’executaran en un futur proper al carrer Vell, demana 
si podria valorar-se la possibilitat de posar-hi un punt elèctric per poder carregar 
cotxes elèctrics o si més no, deixar-ho preparat per si més endavant interessa 
posar-li. 
L’alcalde respon que ho comentarà a l’arquitecte. 
 

2- La regidora pregunta si per la Fira d’enguany hi ha alguna novetat respecte 
altres edicions. 
La regidora Judit Musoll respon que com a novetat aquest any es farà una 
trobada d’acordionistes el dissabte anterior al vespre i que el dia de la Fira, la 
tarda del mateix diumenge, hi haurà un grup de teatre de Vic que faran la 
representació d’una obra. 
L’alcalde explica que aquest any, com que coincidirà amb les obres de la plaça 
Dr. Griera, s’haurà de muntar entre el Passeig del Grau, Plaça nova i Carrer Vell. 
 
 

I sense més assumptes a tractar i essent les 20:20h l'alcalde aixeca la sessió, de la qual 
jo, la secretària interventora accidental, estenc aquesta acta. 
 
 

 La secretària interventora acctal.    L'alcalde 


