AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 11 DE GENER DE 2012.

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP )
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sr. Agustí Masana i Santamaria
( Imagina’t )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les vint hores del
dia dimecres onze de gener de dos mil
dotze, prèvia convocatòria a tal efecte,
es reuneixen, als efectes de celebrar
sessió extraordinària de l’Ajuntament ,
a sol.licitud dels regidors del grup
municipal CIU ,
els senyors/es
regidors/es al marge ressenyats, sota
la presidència del Sr-. AlcaldePresident, Sr. Joan Carles Batanés
Subirana, i actuant com a Secretari el
Vicesecretari de l’Ajuntament Sr.
Santiago González Castellanos.
Comprovada
l’assistència
del
regidors/es, el quòrum d’assistència
dels regidors/es, el Sr. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
procedint-se acte seguit a considerar
els assumptes, conforme a l’ordre del
dia inicialment fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :

SR. SECRETARI :
Sr. Santiago González Castellanos
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de Ple celebrada el 14 de
desembre de 2011.
Per unanimitat s’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària de Ple celebrada el 14
de desembre de 2011.
No hi ha intervencions per part dels grups municipals.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària.
El Ple pren coneixement de tots els Decrets que han estat dictats per l’Alcaldia des de
la darrera sessió plenària ordinària del dia 14 de desembre de 2011 i que es recullen a
la següent relació annexa a l’expedient de la sessió.

•

•
•
•
•

•

Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2012, mitjançant el qual
s’aprova la relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei
municipal de TELEASSISTENCIA DESEMBRE /2011 per un import de 434.81
€,
Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2012, mitjançant el qual
s’aprova la relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei
municipal de SAD MES DE NOVEMBRE /2011 per un import de 434.65 €,
Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’aprova la concessió de drets funeraris a XXXX, per un període de 50 anys.
Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2011, mitjançant el qual es
concedeixen drets funeraris al Sr. José Antonio Martínez Yelamos per un
període de 50 anys i es liquiden les taxes corresponents.
Decret d’Alcaldia de data 9 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de les proves
selectives per la creació d’una borsa de treball d’educadores de la Llar d’infants
per cobrir les necessitats d’ocupació temporal que es produeixin durant un
període de dos anys; i es fixa lloc i data de celebració de la prova teòricopràctica.
Decret d’Alcaldia de data 19 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’assigna provisionalment les tasques d’atenció al públic que desenvolupa la
Sra. Natàlia López al següent personal de l’Ajuntament : Ester Muñoz, Gemma
Codina, Patrícia Batista i David Pintó, com a conseqüència de la situació de
baixa per incapacitat temporal derivada de malaltia comú i posterior permís per
maternitat de la titular de la plaça., amb efectes des del 22.12.11 i fins a la
reincorporació de la titular de la plaça.
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•
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•

Decret d’Alcaldia de data 20 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’aprova la despesa i el reconeixement d’obligació de la taxació de costes de
l’expedient del recurs 008/0006547/2010 per import de 91,69 € al procurador
dels tribunals Sr. Cesáreo Hidalgo Senén amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 12.920.22604 .
Decret d’Alcaldia de data 21 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’accepta i es consigna pressupostàriament la subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per un import de
38.493,03 € en virtut de la Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per
la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a les persones aturades que
hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur mitjançant plans
d’ocupació a les entitats locals, a través de la qual es contractaran 5 persones
durant sis mesos amb una jornada laboral del 80%; s’aproven les bases
específiques reguladores dels processos selectius i la convocatòria; i es sotmet
a informació pública.
Decret d’Alcaldia de data 21 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’autoritza a l’entitat AVV LA ROSALEDA a fer ús del vehicle municipal amb
matrícula 2225 DDR, dissabte 24 de desembre de l’actual, de 18:00 a 21:00
hores per tal de dur a terme l’arribada del Pare Nadal a La Rosaleda., entenent
que l’entitat cessionària i especialment el conductor
assumiran la
responsabilitat que es derivi de la utilització i conducció del vehicle durant el
temps que duri la cessió.
Decret d’Alcaldia de data 29 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’ordena la retirada d’un vehicle abandonat marca FIAT, model TEMPRA, amb
placa de matrícula B-7722-NN, per tal que sigui tractat com a residu sòlid urbà
per un gestor de residus autoritzat, a més de procedir a la seva baixa a la
Direcció Provincial de Trànsit.
Decret d’Alcaldia de data 29 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’ordena la retirada d’un vehicle abandonat marca VOLKSWAGEN, model
GOLF, amb plaques de matrícula B-1099-PS, per tal que sigui tractat com a
residu sòlid urbà per un gestor de residus autoritzat, a més de procedir a la
seva baixa a la Direcció Provincial de Trànsit.
Decret d’Alcaldia de data 22 de desembre de 2011, mitjançant el qual
s’aprova la despesa de la nòmina del mes de desembre 2011.
Decret d’Alcaldia de data 22 de desembre de 2011, mitjançant el qual es
modifica la data de celebració de les Comissions Municipals Informatives i es
convoca als seus membres, degut a la coincidència amb la Nit de Reis,
traslladant-les del dia 5 de gener de 2012 ( Nit de Reis ) al 4 de gener de 2012.
Decret d’Alcaldia de 23 de desembre de 2011, mitjançant el qual es convoca
amb caràcter extraordinari sessió de la Junta de Govern Local pel dia 30 de
desembre de 2011 a les 10:00 hores, al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial.
Decret d’Alcaldia de data 30 de desembre de 2011, mitjançant el qual es
sol.licita que per part de la Direcció General d’Administració Local s’autoritzi al
Sr. Roger Cots i Valverde, funcionari d’habilitació de caràcter estatal i titular del
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lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
l’acumulació de la plaça de secretaria de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Decret d’Alcaldia de 4 de gener de 2012, mitjançant el qual s’estableixen com
a data i hora de celebració de la sessió extraordinària, so.licitada pels regidors
del grup municipal de Convergència i Unió, en primera convocatòria, el
divendres 13 de gener de 2012 a les 12:00 hores.

Sr. Alcalde-President : Per part de CIU hi ha algun aclariment sobre aquests
Decrets d’Alcaldia ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bona nit a
tothom. Doncs no, no hi ha cap aclariment.
Sr. Alcalde-President : D’acord. En aquest sentit, hi ha un Decret d’Alcaldia
que vaig signar jo en data 19 de desembre de 2011 que ens agradaria explicar i que la
regidora Manoli Martín us farà una pinzellada del què s’aprovava en aquest Decret
d’Alcaldia. Si us plau, Manoli.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : El passat
dia 9 de desembre es va aprovar un Decret pel qual s’aprovava la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos a la prova de selecció de la bossa de treball
d’educadors de la llar d’infants per cobrir les necessitats de les baixes o incidències
que hi poguessin haver-hi en qüestió de personal. Les proves es van realitzar el dia 15
de desembre a la una del migdia, al NEXE – Espai de Cultura, i el tribunal que va fer
els exàmens, el tribunal examinador va ser la Sílvia Vilaseca; la Carme Cura, directora
de la llar d’infants; la Montse Alavedra, secretària de la llar d’infants; i la Fina Jiménez.
Es va seleccionar a la Mireia Font, que ja es va incorporar el dia 10 del mes de gener.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. En aquest sentit, també hi ha un
Decret d’Alcaldia que és l’assignació provisional de tasques d’atenció al públic. També
si ho pots explicar, Manoli.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : En aquest
Decret, s’aprova la rotació de quatre persones de treballadores d’aquí de l’Ajuntament.
La mesura presa és la voluntat de la Regidoria de Recursos Humans d’optimitzar els
recursos personals existents a la casa i alhora s’ha aconseguit la implicació d’un grup
de 4 persones que treballaran en equip i es coordinaran entre elles, realitzant les
funcions que realitzava la Natàlia. D’aquesta manera també s’amplien els
coneixements de la resta de personal de l’Ajuntament, que fins ara el tema d’atenció al
públic només ho portaven la Maria i la Natàlia i, en contades ocasions, unes persones
de dintre. La distribució se l’han coordinada ells de manera que no es deixin de fer o
no s’endarrereixin les feines que tenien o que van realitzant habitualment. Els
treballadors que faran la substitució són l’Ester Muñoz, la Gemma Codina, la Patrícia
Batista i el David Pintó.
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Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a
les sessions de 5 i 19 de desembre de 2011 i sessió extraordinària de 30
de desembre de 2011.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
corresponents a les sessions de 5 i 19 de desembre de 2011 i sessió extraordinària de
30 de desembre de 2011.
Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, algun aclariment per part .... ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, en tenim
més d’un. A la Junta de Govern Local del dia 5 de desembre hi ha una comunicació
oficial per part de la Generalitat de Catalunya del Departament de Territori i
Sostenibilitat, sobre la racionalització del serveis instats en la xarxa de transport públic
regulat de viatgers per carretera a les comarques de Barcelona. Suposem que això ve
a fer referència a una pregunta que havíem entrat al Ple que no ha estat inclosa en
l’ordre del dia, que justament feia referència a l’eliminació de l’autobús de Brucardes i
Pineda de Bages ....
Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, dir-li que la pregunta que feien sí que
ha estat inclosa. Així ho varem acordar amb Secretaria que se us respondria..
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Es
contestarà al final del Ple, la pregunta ?
Sr. Alcalde-President : Sí, sí. Al final del Ple se us respondrà aquesta
pregunta i, en tot cas, aclarir que aquesta comunicació del Departament de Territori i
Sostenibilitat en concret que feu menció, no es refereix a això sinó a una correcció
d’errors del recorregut que fa un autobús. Si els ho vols explicar, Agustí, però no és
ben bé el mateix.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord,
d’acord.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : És a la primera comunicació que es va enviar, que hi anava la
supressió de la línia de Les Brucardes, Pineda de Bages i Sant Fruitós, també hi havia
una petita supressió i uns canvis d’horari de Barcelona a Prats de Lluçanès, que hi
havia aquest error i aquesta comunicació a la que us referiu....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però sí que
hi feia referència, doncs, aquesta comunicació.
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Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : No, no, però només era el tema....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : N’hi ha
dues, de comunicacions.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : N’hi ha dues, de comunicacions : una que era la supressió total
de la línia....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : ... que és la afectava, la que us respondré després al final i la
que només afectava a alguna expedició de Prats de Lluçanès-Barcelona; i aquí hi
havia un error en els horaris. I aquesta notificació era aquest error, comentaven aquest
error que hi havia.
Sr. Alcalde-President : Sí, endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé,
després també a la mateixa Junta, a Serveis Municipals, hi ha un punt que és la
“Suspensió de l’inici de les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer
Bertrand i Serra”. Ens agradaria informar-nos una mica i saber exactament quin ha
estat el motiu d’aquesta suspensió : si ha estat un motiu tècnic, .... si ens ho poden
explicar, si us plau.
Sr. Alcalde-President : Sí. El regidor Tomàs Casero li explicarà.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Bona tarda. Es va suspendre aquesta obra per un motiu totalment aliè a la
voluntat de l’Ajuntament : era que en els terrenys d’uns propietaris per on ha de passar
la canalització es van donar compte que hi havia un mur que estava bastant defectuós.
Per tant, varem creure convenient abans de fer els treballs, que s’arreglés aquesta
situació. I s’hi està treballant, els propietaris estan arreglant aquest mur. I, en principi,
si no passa res estrany, en el decurs d’aquest mes, en principi, aquelles obres ja
estaran finalitzades, amb la qual cosa ja podran començar a fer aquesta xarxa de
clavegueram.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Preveuen,
doncs, a final d’aquest mes, potser, poder-lo començar ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Clar, això no depèn de nosaltres, perquè això és una obra d’un privat. En
principi, la previsió és aquesta. Del què sí que en tenim la voluntat, és que tant bon
punt això estigui solucionat, començarem les obres de forma immediata.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Molt bé,
gràcies.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : De res.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A la Junta
del dia 30 de desembre, Junta extraordinària, hi ha un punt que és “Cooperació
internacional. Proposta de cooperació amb Bolívia com a continuïtat de l’acció solidària
Lluís Espinalt. Aprovació de la despesa”. Bé, per aquesta cooperació hi havia una
partida pressupostària de 2.000 € i realment ens agradaria que la regidora ens pogués
explicar com és que al final s’ha fet una aportació de 900 € i in extremis.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, bona
nit. Sí...
Sr. Alcalde-President : Perdó. La regidora Cristina Múrcia li contesta.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Perdona,
perdona, Joan Carles.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, sí, tal
i com bé dius tu, aquesta subvenció estava dotada amb un pressupost de 2.000 €,
però aquest equip de govern, atesa la situació actual que estem vivint tots ha cregut
oportú fer-la d’aquest import, perquè és el màxim que creiem que es pot fer en la
situació actual que estem vivint. I la resta, que passi al romanent de l’Ajuntament.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em
permet, Sra. Cristina, hi havia una altra cooperació que feia aquest Ajuntament, ja de
forma històrica, que era amb Nouna-Burkina Fasso; hi ha un agermanament amb el
municipi i volíem saber què passa, si es farà.... ja veiem que per aquest any no es farà,
evidentment, perquè ja ha passat, però de cara l’any que ve la partida que hi ha
pressupostada és de 1.000 €, en principi, per tota la cooperació, no ? Llavors, aquests
1.000 € s’haurien de repartir, si és que pensen fer la cooperació amb les dues entitats,
com fèiem fins ara.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Aquest
any 2011, aquesta subvenció de la que parles d’agermanament amb Burkina Faso no
s’ha fet perquè en aquest Ajuntament no hem rebut cap tipus de demanda d’aquesta
entitat per aquest ajut, de manera que per això no l’hem fet.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, que ells
no hagin fet la demanda... vostè s’han posat en contacte amb ells ?
7
Ctra. De Vic, 35-37

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Tel. 93 878 97 00

Fax 93 876 04 86

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Alcalde-President : A veure, perdoneu, en aquest sentit, els diners que hi
ha dotats pels ajuts van donats sempre que hi hagi un projecte lliurat. O sigui, els
diners, com segurament vostè sap molt bé, no es donen alegrement, sinó que qui és
receptor d’aquests ajuts ha de presentar un projecte.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Hi ha
d’haver una demanda prèvia.
Sr. Alcalde-President : Efectivament, una demanda prèvia. El projecte de
Burkina Faso no ha arribat. Per tant, aquell ajut previst no s’ha pogut donar perquè
s’ha de donar en suport a un projecte que ells presentin. I així mateix, el projecte de
Lluís Espinalt, que vostè ha dit que s’havia donat a última hora, s’ha donat després
que hagi arribat el projecte. No s’ha donat a última hora per voluntat de cap dels que
estem aquí asseguts, sinó que s’ha donat a última hora perquè el projecte ha arribat a
última hora. I per tant, s’ha donat després que arribés el projecte i es fes la pertinent
valoració. I per tant, donar aquests 900 € a la fundació Lluís Espinalt. Què es farà
durant l’any 2012 ? Bé, si rebem els projectes, s’estudien i hi ha diners, si Lluís
Espinalt o Burkina Faso no presenten els seus projectes, evidentment, no donarem els
diners sense saber on van a parar i pel motiu. Si no m’equivoco, és així de clar.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, en tot
cas, com aclariment també pel tema aquest que comentaves que sembla que ha estat
d’una forma ràpida, pots consultar l’expedient i podeu veure que la demanda fet per la
Fundació Lluís Espinalt es va fer sobre el 19-20 de desembre i per motius de temps,
es va passar per aquesta Junta.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, donem per contestada aquesta qüestió
...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, moltes
gràcies.
Sr. Alcalde-President : ... i passem a la següent.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ja està.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, doncs. En aquest sentit, doncs, i abans
de tancar aquest punt tercer, m’agradaria destacar perquè els nostres ciutadans en
tinguin coneixement, en aquestes tres Juntes de Govern, aspectes que s’han decidit,
que considerem que són d’importància suficient perquè vostès en tinguin coneixement.
En aquest sentit, el dia 5 de desembre de 2011 es va aprovar la realització dels
calendaris i el seu pressupost, i jo li demanaré al Sr. Xavier Racero que ens expliqui
una mica aquest punt perquè en tingui coneixement els ciutadans.
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Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies i
bona nit. Només comentar que en aquesta Junta de Govern Local es va aprovar la
impressió d’aquests calendaris, seguint amb el què tradicionalment ha comportat que
els santfruitosencs tinguin el calendari anual de Sant Fruitós. I en aquest cas, s’ha
trobat convenient fer-ho destinat al comerç i amb fotografies de la nostra història, del
municipi, del passat de Sant Fruitós i dels comerços d’aquesta història. Espero que els
hagi agradat i que tothom el tingui a les vostres cases. La modalitat d’entrega heu vist
que ha variat, ho podeu trobar als comerços i als bars del municipi. Creiem que així la
distribució és la idònia, és que qui realment vol aquest calendari, el pot aconseguir en
el nostre teixit comercial.
També destacar que el cost d’aquest calendari respecte l’any anterior, perquè
ho sàpiguen vostès, ha suposat una reducció de pràcticament el 45% del seu cost. És
a dir, l’any passat va valer 9.624 € i aquest any ha valgut 5.339 € : 4.284 € de
diferència. Res més.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies. També en aquesta mateixa
Junta de Govern Local es va tractar un tema de plans d’ocupació, que li demanaré a la
regidora Manoli Martín que us l’expliqui, si us plau.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't :1 .... plans
d’ocupació presentada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb un import total de
38.433 €. A Sant Fruitós, pel percentatge d’aturats registrat al municipi, podia demanar
4 contractacions al 100%. Es va veure que es premiaven les contractacions a temps
parcial i es va decidir demanar 5 contractacions a una jornada del 80%; d’aquesta
manera, es donava .... el què es volia realitzar eren els següents projectes : es van
contractar o es contractaran, s’han contractat dues persones treballadores per millorar
la qualitat del servei adreçat a l’atenció de les activitats bàsiques del centre de la
residència i la llar d’avis; després s’ha contractat una persona per millorar el servei
d’atenció domiciliària en el marc de serveis d’atenció a les persones i dependències; i
dues persones que aniran a un projecte de millora d’eficiència i sostenibilitat dels
espais i edificis públics : un oficial de primera electricista i un oficial primera de jardiner.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. També li demanaré a la regidora
Manoli Martín, el què es va aprovar referent a la seu electrònica.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : En quant a
la seu electrònica, doncs, una de les apostes d’aquest equip de govern era facilitar
l’execució de tràmits via telemàtica als nostres veïns. Es va donar compliment a les
normatives bàsiques de les administracions i per aquest motiu s’aprova la creació de la
seu electrònica de l’Ajuntament, s’aprova el Reglament de funcionament de la seu
electrònica, que es publicarà en breu.

1

Aquest primer fragment no es pot transcriure degut a la poca intensitat del registre de veu.
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Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Hi ha també una altra aprovació que es
va fer que va ser referent a l’alienació de parcel.les. Aquest és un tema que ja va sortir
a remolc d’un altre cas en un Ple : el què hem iniciat és un expedient per, al polígon de
El Grau i als polígons de la Carretera de Berga, fer una alienació que es diu “de
parcel.les”, que és, tenir-les, o sigui, fer una valoració i intentar a través d’aquest
expedient posar a la venda o subhasta aquestes parcel.les per poder pagar les quotes
urbanístiques a que l’ajuntament haurà de fer front quan es faci la recepció. Per tant,
en aquest sentit s’ha iniciat ja el procés per intentar poder pagar les quotes
urbanístiques amb els terrenys que tenim en propietat en aquests sectors. També es
va aprovar una reparació d’uns degoters de vidres en el pavelló, que el regidor Isidre
Malagarriga us explicarà.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, hola, bona nit. Bé, es va procedir a fer el segellat de vidres i col.locar goterons, que
ja era una cosa que feia molt temps que ho demanaven perquè ja feia temps que hi
entrava aigua i es mullava el parquet. Així com també varem aprofitar ja per repassar
una mica els lavabos dels minusvàlids, que no estava enrajolat i un que hi havia a baix
i el mur que també separa la galeria. Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. També us volíem fer referència perquè
conegueu un tema referent a subvencions per substituir els semàfors que tenim aquí al
municipi per nous equips amb LED. En Tomàs Casero us ho explicarà.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : És molt senzill : a través de la Secretaria d’Estat d’Energia varen entrar un escrit
dient que entraven en vigor la petició de subvencions de l’àmbit de la il.luminació pel
canvi de les làmpades, diguéssim tradicionals, per les de tecnologia LED i ens hi hem
afegit en aquesta resolució amb un programa, amb una memòria valorada que tenim
de substitució de totes les òptiques dels semàfors per tecnologia LED. Això, en
principi, està valorat aproximadament, en uns 4.000 €, que en principi, tenim
l’esperança que ens sigui atorgat i poder canviar aquestes senyalitzacions de les
òptiques dels semàfors.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Hi ha un altre aspecte, que també
comentarà el Tomàs, que va ser aprovat per Junta de Govern Local, que era la
substitució d’una canonada de buidat d’un dipòsit d’aigua a Pineda de Bages.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, aquesta és un canvi dins les inversions que es fan en temes d’aigua,
d’abastament d’aigua. A l’any 2012 hi havia prevista una actuació que era la
d’instal.lació d’una canonada per buidar el dipòsit de Pineda de Bages, que això tenia
un valor aproximat de 2.000 € i s’ha modificat, no s’ha dut a terme aquesta canonada
perquè s’ha pogut fer d’una altra manera a través d’un mesurador de pH, que en
principi tenim un estalvi impor... bé, quantiós, molt quantiós en diner, però és important
perquè no hem de fer tampoc obra. És per 1.550 €. És una solució que li donem al
buidat de la canonada del dipòsit de Pineda, una modificació del sistema.
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Sr. Alcalde-President : I també, per últim, d’aquesta Junta de Govern Local
del dia 5 de desembre, el regidor Isidre Malagarriga els explicarà un programa
d’educació de valors en l’esport i unes beques esportives contra l’exclusió social.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, això del valor en esports és un programa que fem a través de la Diputació en la que
ens donaran 2.370 € i consistirà, doncs, a través d’un psicòleg que farà juntament amb
els esportistes, en aquest cas bàsicament del futbol i del bàsquet, i també adreçat a
entrenadors, pares, directius, ... és a dir, a tothom. Vejam, una mica més del què
pròpiament es diu “educació en l’esport”. I a l’altre, les beques esportives ho portem
juntament amb la regidoria de Benestar Social, que són 2.000 € destinats a famílies
que pateixen risc d’exclusió social perquè no poden fer front a les quotes, bàsicament,
també dels nens que practiquen esport. I és per poder-los ajudar una mica perquè ells
no hi tenen cap culpa. Res més.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Pel què fa referència al 19 de
desembre, la Junta de Govern Local d’aquesta data, us volem comentar un aspecte
sobre una supressió de pòlisses d’assegurança que estaven doblades. El regidor
Xavier Racero els ho explicarà.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé,
l’Ajuntament té contracte d’una pòlissa d’assegurança de riscos patrimonials del seus
béns mobles i immobles amb la companyia MAPFRE. En aquesta, calia fer una...
deslligar la relació contractual, fer una continuació d’aquesta relació contractual i
extingir l’antiga pòlissa. D’aquest exercici se’n va treure que, per exemple, l’import
d’aquesta prima era lleugerament superior; llavors, es va detectar que, per exemple, el
centre cívic no hi constava, en aquesta pòlissa. Degut a això, per part de l’àrea de
Contractació i dels serveis jurídics, s’està posant en estudi la revisió exhaustiva de
quina és la relació de béns que cal assegurar i quins no. Amb això, van trobar que, en
concret, hi havia 6 d’aquests béns immobles que es podrien donar de baixa; és a dir,
que no hauríem de pagar perquè s’està fent un pagament duplicat. Són, en aquest
cas, aquests 6 que esdevenen : l’escola pública Monsenyor Gibert, l’estació
depuradora d’aigües, les acadèmies i centres docents, la cooperativa, la deixalleria i
l’immoble de la carretera de Vic, amb els quals ja es fa front als diversos
departaments, tant d’ensenyament, etc, com de medi ambient el seu cost d’aquesta
assegurança. Per tant, vist això, aquesta pòlissa, en total abans costava 9.920 €; hi ha
hagut una rebaixa perquè s’han tret aquests riscos d’aquests béns immobles, d’uns
1.800 €, aproximadament. Per tant, la nova quota seria de 8.121 €.
Dir també que s’està en estudi en aquests serveis que he dit, contractació i
serveis jurídics, per intentar veure si hi ha possiblement alguna altra incidència en
aquest cas. Gràcies.
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Sr. Alcalde-President : Seguint, doncs, amb aquesta explicació que els fem
dels acords aprovats, la regidora Marta Flotats els explicarà el dels Premis de recerca
Riu d’Or.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Hola, bona nit a
tothom. L’Ajuntament de Sant Fruitós va convocar la segona edició dels premis Riu
d’Or. Enguany es van presentar tres treballs i després de valorar-los el jurat, es va
acordar que el premi s’atorgava a XXXX, per un treball sobre Sant Iscle. Aquest treball
sobre Sant Iscle completa força el què estava editat fins el moment.
D’altra banda, tot i que pensem que és un premi important perquè enriqueix el
fons bibliogràfic i històric de Sant Fruitós, pensem que, com que suposa un cost força
elevat, tant el premi com l’edició dels llibres, aquest any s’ha fet una edició inferior a la
que s’havia fet fins ara, que era de 500 llibres i aquest any se’n faran 250. I a més a
més, pensem que aquest premi haurà de ser bianual i que, per tant, no es convocarà
cada any. En tot cas, el Sr. Xavier Racero, si us vol comentar les despeses que això
comporta.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí. Només
destacar i completar el què diu la Marta, que aquest premi, fent-lo d’aquesta forma,
bianual, potser aconseguim que es presentin potser més de 3 persones, i enriquir
potser aquest concurs. Perquè un llibre d’any en any, potser, doncs els autors no estan
capacitats a fer-ho o hi ha pocs que ho puguin fer. Per tant, això suposaria ja aquesta
edició fer-ho bianual, enriquir també aquest concurs i alhora estalviar una mica de
diners en aquest sentit.
També destacar que l’edició de 500 llibres i reduir-la a la meitat, no és
simplement una reducció de la despesa, perquè com més llibres fas, la proporció del
què val el llibre és més econòmica. Simplement és el fet d’on van a parar aquests
llibres, aquests 500 llibres ? De l’edició de l’any passat, que se’n van fer 500, al
magatzem de l’Ajuntament n’hi ha 420. Des de fa un any que estan aquí baix. Llavors,
el dubte és la destinació d’aquest ... la voluntat i el destí i el projecte cultural que hi ha
al darrera, que en això la Marta hi està treballant. I en aquest cas, hem cregut que 250
eren una edició important.
La reducció exacte del cost, en aquest cas, ha estat una reducció del 48,93%,
molt propera a la meitat : això suposa un estalvi de 1.686 €.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. I per últim, us comentarem unes
mesures penals alternatives a les quals ens hem acollit. La regidora Cristina Múrcia us
ho comenta.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, bona
nit. Bé, en aquest punt, us explicaré una miqueta perquè tots sapigueu del què parlem
: és la col.laboració del nostre Ajuntament amb el Departament de Justícia, segons un
conveni subscrit el 7 de desembre de l’any 2009 entre el Departament i la Federació
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de Municipis de Catalunya, juntament amb l’Associació Catalana de Municipis també,
de forma que aquelles persones que han estat jutjades i condemnades per un delicte
menor puguin complir la seva condemna amb treballs en benefici de la comunitat. Així
que aquest Ajuntament es subscriu a totes aquelles demandes provinents del
Departament per diferents motius : el primer, és perquè creiem que podem participar
en el procés de reinserció social d’aquestes persones; i el segon, és perquè per a
nosaltres, també ens dóna la possibilitat de forma totalment gratuïta de donar suport a
diferents àrees d’aquí, del nostre municipi, de l’Ajuntament. En aquest cas concret, que
aprovàvem amb aquesta Junta, aquesta persona realitzarà tasques de suport a la
brigada municipal. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies a tots. Els agraeixo també a
vostès la paciència en escoltar, però hem considerat que aquests punts era important
de posar-los en coneixement, perquè sàpiguen quines coses es van fent al nostre
poble, que es van acordant per dur a terme al nostre poble.

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
4. Proposta d’aprovació inicial del pressupost per l’any 2012.
Vist l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que les entitats
locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els
pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms i els de les societats
municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes autònoms ni societats
municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació és el de la pròpia entitat ).
Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s’integraran, el
pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents de la
mateixa, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils
amb capital social íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i següents estableixen
el contingut d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran d’integrar els estats de
despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que contindran l’adaptació de
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització pròpia de cada
entitat, així com també com a annexos al mateix, els programes anuals d’actuació,
inversions i l’estat de previsió i moviments del deute, així com el procediment
d’elaboració i aprovació de dit Pressupost.
En aplicació de la normativa anterior, així com també al contingut del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol VI de l’esmentada
Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, que regula la estructura dels pressupostos de les entitats locals i la
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Instrucció de Comptabilitat para la Administració Local per ordre EAH 4041/2004 de 23
de novembre, s’ha elaborat el projecte de pressupost municipal per a l’exercici
econòmic 2012.
Vista la memòria de l’Alcaldia sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2012,
que inclou els estats de despeses i els estats d’ingressos.
Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2012, així com
l’informe emès per l’Interventor municipal.
Vistos els article 90.1 de la Llei 7/85. reguladora de les bases de règim local, el 126 de
Reial Decret Legislatiu 781/86, text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local; l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya; i l’article 26 del Reglament del personal al servei de Les
entitats locals, de 30 de juliol de 1990, els quals exigeixen que anualment i mitjançant
el pressupost s’aprovin les plantilles del personal municipal.
Es proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Promoció Econòmica, l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages per a l’exercici econòmic del 2012, en la forma que s’expressa al resum per
capitols següent:

ESTAT DE DESPESES
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Despeses de personal .........................................................
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis ....................... ...........
Capítol 3. Despeses financeres ............................................................
Capítol 4. Transferències corrents ........................................................

3.879.610,39
3.867.900,00
106.000,00
201.322,53

B ) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Inversions reals .....................................................................
Capítol 9. Passius financers .................................................................

844.424,28
540.000,00

TOTAL DESPESES .............................................................................

9.439.257,20
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ESTAT D’INGRESSOS
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Impostos directes ..................................................................
Capítol 2. Impostos indirectes ...............................................................
Capítol 3. Taxes i altres ingressos ........................................................
Capítol 4. Transferències corrents ........................................................
Capítol 5. Ingressos patrimonials .........................................................

4.619.000,00
120.000,00
2.327.157,19
1.676.100,01
53.000,00

B ) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 7. Alienació d’inversions reals
Capítol 9. Passius financers

.............................
............................................

160.000,00
484.000,00

TOTAL INGRESSOS ...........................................................................

9.439.257,20

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost 2012.
TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal funcionari i personal laboral per
l’exercici 2012.
QUART.- Exposar al públic durant un termini de 15 dies mitjançant inserció al Butlletí
Oficial de la Província i al taulell d’anuncis municipal l’acord d’aprovació inicial del
pressupost per a l’exercici econòmic 2012, les bases d’execució i la plantilla de
personal aprovats als efectes d’examen i reclamacions, en el ben entès que, si durant
el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació, s’entendrà aprovat
definitivament.
CINQUÈ.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici
econòmic 2012, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que
inclourà el resum per capítols i així mateix, es traslladarà còpia del pressupost a
l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- Remetre l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
en cas d’incompliment de dit objectiu, a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
tal com preveu l’article 16.2 de Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
l’Estabilitat Pressupostària , en la seva aplicació a les entitats locals.

Sr. Alcalde-President : El Sr. Racero passarà a fer l’explicació del pressupost
per l’any 2012. Quan vulguis, Xavier.
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Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies. Bé,
primer de tot, dir-vos que espero no ser gaire feixuc, perquè l’explicació d’uns
pressupostos sempre és una tasca complicada i serè el més clar possible.
En aquest cas, vull explicar-vos els pressupostos que avui es presenten per la
seva aprovació provisional. Com bé ha dit el Sr. Secretari, aquest Ajuntament tindrà
uns pressupostos aquest any de 9.439.257,20 €; és, respecte l’any passat, un
increment en aquest pressupost del 9,82%.
Deixeu-me dir també, que aquests són els primers pressupostos que aprova
aquest equip de govern. Ha estat una tasca complexa per la seva feina, però no així
en el sentit i el criteri que tots els regidors d’aquest equip de govern i la seva implicació
en l’elaboració dels pressupostos i la seva ajuda i la nostra cohesió ha estat important.
Voldria destacar-ho i agrair-los la feina que han facilitat a aquest regidor.
Aquests pressupostos ens determinen la nostra voluntat encaminada a una
línia de racionalització de la despesa, com ja varem dir en l’aprovació de la modificació
de les ordenances i que marca també les línies d’actuació pressupostària que té
aquest equip de govern. És a dir, aquelles inversions que vulguem fer i aquells serveis
que vulguem millorar del nostre municipi. Aquesta voluntat, per tant, és de millores en
les inversions, de fer-les realitat, que puguin complir l’objectiu de millorar la mobilitat, la
seguretat, que puguin millorar les instal.lacions i els edificis i, per tant, els serveis que
puguem donar als santfruitosencs i santfruitosenques. Els projectes a desenvolupar
per aquesta millora van encaminats, també, en una part molt important en la promoció
del teixit que puguem dir, del teixit econòmic; de la promoció del comerç; la promoció
de les empreses a través de l’associacionisme i un associacionisme real, que pugui
induir a projectes i pugui induir a una sinèrgia per aquest desenvolupament econòmic; i
així també millores a la contenció de la despesa; i també en eficiència : millores
energètiques, en aquest cas; també els ajuts a les persones que necessiten aquesta
situació tan difícil que estem passant. Totes aquestes voluntats que us explico són
traduïdes en aquest pressupost que avui us presentem.
Deixeu-me explicar-vos que l’estalvi net d’aquest pressupost – és a dir, la
diferència entre els ingressos i les despeses i un cop restada l’amortització, que s’ha
de considerar despesa corrent – és aquest any de 127.337 €. Això suposa un 57,59%
més que l’any anterior. Per tant, aquest estalvi que genera l’execució d’aquest
pressupost, aquests diners que generen, és el marge de maniobra que tindria aquest
Ajuntament per les seves inversions, per les seves millores. És el què dota de recursos
propis pressupostaris i dóna aquest marge de maniobra per aquestes possibles
inversions i aquestes millores que es volen fer.
Bé, no només això : aquest equip de govern, pressupostàriament, també ha
considerat la necessitat d’endeutar-nos el just, sense uns interessos molt elevats. I fent
l’estudi de quin és l’endeutament màxim possible que ens podem permetre. En aquest
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cas, hi ha una dotació per endeutar-nos de 484.000 €, com a màxim, com a concepte
de finançament – és a dir, com a préstecs.
Bé, volia explicar-vos més detalladament i perquè suposo que és el què més
interessa també, on ens gastarem aquests diners. El pressupost en el concepte de
despeses es diversifica en quatre capítols de despeses corrents :
El capítol I és el de personal, on hi ha una dotació de 3.879.610 € - cal dir-vos
que en aquest capítol no hi ha hagut cap augment de sou de cap dels càrrecs electes ; això suposa uns 135.000 € més respecte l’any anterior.
En el capítol II, de béns corrents i serveis – és a dir, de despesa corrent que
genera el fet de prestar els serveis – en aquest cas, la dotació pressupostària és de
3.867.900 €; representa uns 204.000 € de més, un 5,57% més. Deixeu-me dir que
aquesta despesa, com ja varem explicar en la motivació de les ordenances fiscals, la
seva modificació, - és a dir, si no fem res, eh ? el què suposa l’increment que ens
costa mantenir el servei : la neteja de via pública, la recollida d’escombraries, el
tractament de residus, l’electricitat, l’aigua, el gas, el manteniment de jardins –
s’incrementaria respecte l’any 2011, sense fer res, 319.000 €. Això és l’increment que
s’aplica per mantenir els mateixos serveis. Deixeu-me dir que aquest equip de govern
també ha fet aquesta racionalització i ha fet els deures i en aquest cas, ha generat un
estalvi en aquesta partida, en aquest capítol de despesa, de 175.000; sinó, la despesa
hagués augmentat encara molt més. Exemples: doncs, el lloguer d’edificis públics,
com per exemple una reducció de 17.300 €; les comunicacions telefòniques, arribant a
una reducció de 14.000 €; assegurances d’edificis, n’hem estat parlant abans, també,
per una banda 11.000 i per l’altra 31.000; ... Tot això genera aquests 175.000 €
d’estalvi.
En el capítol III, és per allargar-me més – suposo que després amb les
preguntes de l’equip de CIU ja resoldrem altres dubtes -, en despeses financeres, hi ha
la consignació de 106.000 €, un 5,7%... perdó, 5.700 € de més, un 5,68%.
En el capítol IV, que són les subvencions, són les transferències corrents – és a
dir, convenis i subvencions amb entitats i altres ens amb qui l’ajuntament té
co.laboracions, com pot ser el Consell Comarcal també – aquest equip de govern ha
decidit destinar-hi la mateixa quantia, la mateixa subvenció. Pensem que les entitats
del poble són l’ànima de l’associacionisme en aquest cas i la potenciació de la vida al
poble; i que cal potenciar, per tant, en aquest cas no hi haurà cap increment, però
sobretot cap reducció. Especial èmfasi, també, que en aquest capítol s’ha dotat la
partida d’Ajuts socials individualitzats en 14.000 € més; això suposa uns 175.000 € de
més, perquè entenem que la situació ho requereix. Deixeu-me destacar que, en aquest
capítol IV, que m’he deixat les dades, suposa uns 29.000 € de més. Explicar-vos que a
banda d’altres col.laboracions, d’altres convenis de col.laboració amb Consell
Comarcal, com el transport que s’ha incrementat uns 3.000 €, hi ha una dotació per la
liquidació del Consorci de les Valls del Montcau. En una reunió de tots els
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representants dels municipis, per unanimitat es va decidir liquidar aquest consorci i
això per Sant Fruitós suposa una despesa de 20.000 €.
Deixeu-me entrar ara al capítol d’inversions, això que us comentava abans.
Aquest capítol d’inversions ha de consolidar les prioritats que aquest equip de govern
vol impulsar i vol actuar. En aquest cas, dir-vos que s’executarà el Pla especial de Les
Escoles – és a dir, tot el què és referent a la urbanització del costat de l’escola
Monsenyor Gibert, del pati que hi ha, per entendre’ns, darrera de ca la Luca -; això
s’executarà, però aquest Ajuntament vol complementar aquesta execució en diversos
punts d’inversió. Són inversions en noves infraestructures : així doncs, s’urbanitzarà el
carrer de les Oliveres i avinguda III – és a dir, el carrer que va des d’on acaba el Pla
especial de les Escoles, és a dir, per darrera el Monsenyor Gibert fins el carrer de la
llar d’infants, el carrer de les Oliveres; aquest s’urbanitzarà. I també l’avinguda III, que
donarà contacte darrera on hi ha aquell camp de futbol cap els pisos de La Natura. I
això ho farà per complementar aquest Pla especial.
Però deixeu-me dir també que en la inversió en infraestructures, també
s’urbanitzarà part de l’avinguda Sant Joan; és davant l’escola Pla del Puig. Entenem
que quan fem diverses actuacions a les Escoles, l’àmbit és de promoció d’aquest
sector, de Les Escoles, que en molts casos estan sense asfaltar – cas de Les Oliveres,
cas del Pla del Puig. I en molts casos, també el que volem fer és la millora dels
accessos i l’aparcament de l’avinguda Girona; això vol dir el carrer del Paidós. Hi ha un
dèficit allà, sobretot de seguretat i d’infraestructura en quant a accessos i en quant a
aparcament. Tot això és àmbit d’ensenyament, de les nostres escoles, és àmbit de
millorar en la urbanització i en els punts educatius.
Deixeu-me dir també que s’invertirà en millorar i en fer millores de la mobilitat,
de la vialitat. En aquest cas, es contempla la realització de posar reductors de velocitat
en diversos punts d’aquest municipi, que el departament tècnic està estudiant i es
destinaran allò on sigui millor la seva adequació. També, en aquest cas, el reasfaltat i
la millora en les voreres; això és una inversió que creiem que és necessària. També la
reordenació del sentit carretera de Vic i carrer Sallent : millorar els accessos a aquesta
part del carrer, és fer-hi, res, una ordenació d’aquesta carretera de Vic i del carrer
Sallent. També es continuarà amb l’adequació de les voreres per als discapacitats i
pels cotxets. També hi haurà millores en la senyalització horitzontal i vertical. Per tant,
moltes millores en inversions en qüestions de mobilitat.
Deixeu-me dir també, que ja n’hem parlat abans, que la promoció comercial i
empresarial és molt important. En aquest cas, també una mica en relació al què és la
millora de la mobilitat, s’ha pensat invertir en generar aparcaments, aparcaments al
carrer Padró, en aquest cas, en aquest edifici, en aquest petit solar que tenim aquí al
costat; millorar aquest aparcament, que a vegades no pots ni pujar. També es
contempla l’enderroc de l’antic restaurant La Cuina per fer-hi ús, per tant,
d’aparcament; i aparcament al carrer Padró i endreçar la viabilitat en aquest sector,
que pugin unes escales condicionades perquè puguis passar d’un carrer a l’altre; i que
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el carrer Padró i la carretera de Vic estiguin ben comunicades, que és un punt fort del
comerç.
Deixeu-me dir també les millores energètiques que esmentàvem: s’instal.larà
per fi a la llar d’infants un sistema de control de la calefacció. Això suposarà una
inversió i un estalvi energètic bastant important a la llar d’infants.
Deixeu-me dir que, perdoneu, m’he descuidat a les inversions en reposició en
infraestructures : també hi haurà una actuació en la millora dels accessos a la zona
esportiva de la Rosaleda.
Relacionat amb els esports, també es contemplen algunes millores, no tant sols
a la Rosaleda, a la piscina municipal, al pavelló, d’actuació de millora i, creiem,
necessària.
També en el capítol d’inversions, la reposició associada a prestació de serveis és a dir, les millores i adequació d’edificis municipals : s’ha dotat una quantia important
de 41.000 €, perquè creiem necessari algunes actuacions en els edificis.
I fins aquí, crec que no em deixo cap altre inversió. No sé si...
Sr. Alcalde-President : Ho tenim complert, Xavier ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí.
Sr. Alcalde-President : Sí ? Molt bé. Suposo que l’explicació ha estat clara per
vostès. Des d’aquí ens ha semblat molt bé perquè ho hem treballat i ho hem viscut.
Però el desig és que per part de tots vostès i dels regidors de CIU l’explicació hagi
estat entenedora. Obrim ara un torn de paraules perquè els portaveus de cada grup
municipal ens diguin el seu parer sobre aquest pressupost de l’any 2012. Sr. Agustí
Masana, d’Imagina’t.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Sí, seré breu, només volia dir que totes les partides tenen la
seva importància, però ens agradaria destacar una mica les que afecten més
directament al que era el nostre programa electoral i que encaren el bon
desenvolupament del mateix. Destaquem l’aposta per millorar la mobilitat, com la
partida dels reductors de velocitat, els accessos i l’aparcament de l’avinguda Girona,
l’aparcament del carrer Padró i l’enderroc de l’edifici de La Cuina per tal de fer-hi
aparcament. És un bon exemple el de Santpedor, que gràcies a condicionar solars
buits per oferir aparcaments, ha vist augmentada l’afluència de compradors, sobretot
de Pineda de Bages, per la faciltiat d’aparcament. També ha propiciat la creació de
nous comerços. Una altra partida a destacar és la inversió que es farà en senyalització
vertical i horitzontal. Aquesta es veurà molt millorada, sobretot amb la reposició dels
semàfors a LEDs que milloraran la senyalització i reduiran el consum energètic. Una
altra aposta en aquest punt serà la reordenació de la carretera de Vic i el carrer
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Sallent, que millroaran la circulació interior del nucli fent més fluid el trànsit, sobretot a
les hores de sortida i entrada a les escoles. Es farà una inversió per avançar en el
tema de l’administració electrònica per tal de modernitzar i agilitzar els serveis que es
presten als nostres veïns, donant un major servei fins i tot quan l’Ajuntament estigui
tancat.
Dins el capítol I es fa una inversió assumint part de la despesa en la
contractació de l’AODL, aprofitant aquesta figura per potenciar el desenvolupament
industrial i econòmic i sobretot desenvolupant el tema de la inserció laboral per reduir
l’índex d’atur del nostre municipi.
Després d’estudiar diverses propostes, s’ha fet un plantejament d’horaris nous
per la policia, en el que estem treballant i que reduirà considerablement la despesa
d’hores que fins ara venia fent la policia. Aquesta ha estat una feina conjunta entre la
regidoria de governació, recursos humans i el cap de la policia. També s’aposta pel
comerç local ampliant la partida destinada a aquest sector. Des de l’àrea de Joventut
s’ha apostat per tornar a obrir Ràdio Sant Fruitós, tot i que és un projecte que no tindrà
de moment, partida assignada fins que no sapiguem si hi ha romanent. Però ja s’estan
estudiant altres fonts de finançament com concerts o festes per treure els diners
necessaris per comprar el material que cal perquè pugui tornar a funcionar.
En definitiva, el què s’ha intentat és aprofitar el màxim possible els recursos
dels que disposem per fer coses que afectin directament els nostres veïns. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sr. Masana. Per part del PSC, Sr.
Tomàs Casero.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, gràcies. Segurament que ens hauríem de repetir en moltes de les coses que
han dit els companys regidors. Nosaltres, des del nostre grup municipal, sí que faríem
èmfasi en dues línees a seguir en aquest pressupost : la primera, seria l’optimització
dels recursos en els serveis públics; aquí com a exemple posarem que s’ha de
renegociar el servei de manteniment de parcs i jardins i la voluntat d’aquest equip de
govern és la de poder fer aquest manteniment amb un preu sensiblement inferior.
Nosaltres ens sentim bastant orgullosos de les partides socials, per raons òbvies, i
aquí sí que volíem fer molt èmfasi, doncs, que amb les ajudes individualitzades fem un
salt important a totes aquelles persones que puguin estar necessitades d’ajuts públics
per part de l’Ajuntament. Penseu que passa la partida de 8.000 a 22.000 €, més les
ajudes que puguem rebre de les altres administracions públiques. I en el sentit de les
inversions, també fer una mica d’èmfasi en l’augment dels accessos als equipaments
públics, que en principi, són de màxima concurrència, que poden ser les escoles, totes
les escoles que hi ha al nucli. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sr. Casero. Per part de Gent fent
Poble, Marta Flotats ?
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Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Des del grup
municipal de Gent fent Poble no entrarem en detall en cap partida, però sí que el què
volem manifestar és que estem o volem apostar fort en mancomunar serveis amb
altres municipis. Volem manifestar la nostra satisfacció per aquest pressupost : en ell
es reflecteixen les línees d’actuació que creiem que s’han de potenciar en aquests
moments i que estan en consonància amb els projectes pels quals hem apostat com a
equip de govern i que ja varem manifestar durant la campanya. És un pressupost
consensuat amb els companys de govern i és un pressupost que, tot i ser prudent i
apostar principalment per la reducció de la despesa, aposta també clarament per
desenvolupar infraestructures necessàries pel nostre poble, aconseguint un equilibri
que beneficiarà de ben segur al nostre poble i als seus ciutadans. És el nostre primer
pressupost i ens en sentim molt orgullosos i apostem el màxim per ell.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sr. Flotats. Per part de CIU, Sra.
Mercè Casals?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, abans
de començar a tractar el tema en sí, si m’ho permet el Sr. Alcalde, voldria fer un petit
comentari perquè en aquest punt hauria tocat incloure les mocions. I volia fer només
referència a que el nostre grup municipal va presentar una moció el dia 2 de desembre
....
Sr. Alcalde-President : Disculpi.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em
deixa....
Sr. Alcalde-President : No, no, no. Disculpi. Tenim alguna moció que hagi
entrat i no haguem tingut en compte, Sr. Secretari ?
Sr. Secretari : Si es refereix a la moció dels districtes...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. Volia ferli una pregunta al Sr. Alcalde referent a aquesta moció, que va entrar i que vostè deu
haver vist, perquè va entrar per registre, m’imagino, el dia 2 de desembre.
Sr. Alcalde-President : Correcte.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No es va
entrar al Ple passat, tampoc en aquest. Estem esperant que l’Alcalde convoqui una
Junta de Portaveus ....
Sr. Alcalde-President : Doncs....
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... per tal de
tractar-la. Era senzillament demanar-li si pensa convocar la Junta de Portaveus per
poder-la tractar.
Sr. Alcalde-President : Bé, com que aquest tema i aquesta pregunta no
figuren, no li respondré. I parlarem del pressupost que és el què hem vingut a fer. I
aquesta pregunta me la pot fer vostè en qualsevol moment en horari que jo estic en
aquest Ajuntament. Per tant, no es preocupi que la moció que CIU ha entrat es
tractarà. I ara no li responc. No hi ha cap inconvenient, però en aquest moment no
toca.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, Sr.
Batanés...
Sr. Alcalde-President : Si vol fer preguntes.....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... es
tractaria en el sentit que ara
Sr. Alcalde-President : Si vol fer preguntes, si vol fer....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... s’hi hauria
d’haver inclòs la moció.
Sr. Alcalde-President : ... preguntes.... Sra. Casals. Aquí tenim un Secretari,
que ell ens assisteix i que aquest senyor, d’una forma correcte és qui ens assessora
en els punts que han d’entrar en els ordres del dia. I, per tant, jo li prego que es
cenyeixi al punt que estem tractant ara, que és el pressupost per l’any 2012. Podem
procedir ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En
referència a aquest punt, com que els acords, hi ha diferents acords : un és l’aprovació
del pressupost que debatrà el meu company, en Vicenç Llorens. Però hi ha el tercer
punt, si no m’equivoco de l’acord, que fa referència a l’aprovació inicial de la plantilla
de personal funcionari, personal laboral per l’any 2012. En aquesta plantilla, hi ha la
valoració de la plaça de Secretari : ens agradaria saber en quin barem s’han basat per
a fer aquesta valoració i si tal com marca el conveni han fet arribar una còpia del
capítol I del pressupost al sindicat perquè pugui fer la corresponent revisió i esmena
abans de portar-lo avui a aprovació del Ple.
Si m’ho permeten també, referent al pressupost, voldríem manifestar una petita
queixa en quant a la manca d’informació que hem tingut en l’apartat d’inversions, ja
que ni l’Interventor ni el regidor d’Hisenda ens van poder donar explicacions en aquest
sentit; el tècnic que se’ns va referenciar estava de vacances; i seguint les indicacions
del propi regidor d’Hisenda, hem intentat parlar amb vostè Sr. Alcalde, però no ens ha
estat possible. Per tant, sí que ens agradaria una mica que ens acabessin d’explicar,
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més que res, aquestes inversions, quins projectes hi ha i quines valoracions s’han fet
de cara a posar-les al pressupost.
També voldríem manifestar que a la Comissió Informativa sobre el pressupost
que es va celebrar el passat dia 4 de gener se’ns va facilitar una informació errònia. No
pensem que hi hagi hagut mala fe per part dels regidors; vull dir que, Sr. Racero, ni per
part de la Sra. Manoli Martín, però sí que és cert que en un punt concret en què jo
vaig demanar, vaig fer una pregunta sobre el capítol de retribucions de personal
funcionari de l’àrea de Serveis Generals, la informació que se’m va donar en aquella
comissió no era correcta. I aquesta informació l’hem poguda concreta i verificar gràcies
a la tècnica de Recursos humans. Repeteixo que no creiem pas que hi hagi hagut
mala fe, en cap moment, per part dels regidors, però sí que els voldríem demanar que
d’ara endavant a l’hora d’informar-nos a les Comissions, poguessin ser el màxim de
rigorosos i curosos amb aquesta informació que se’ns dóna, perquè evidentment això
suposa un doble esforç per nosaltres d’haver esbrinar si hi ha algun error i on és. Res
més. Li cedeixo la paraula a en Vicenç Llorens. Gràcies.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit
a tothom. Tal com s’ha exposat al regidor d’Economia i Hisenda fa uns moments, els
pressupostos que es presenten a aquest Ple per la seva aprovació provisional s’han
confeccionat sense dèficit, d’acord amb l’article 165.4 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; i al mateix temps, compleixen el principi d’estabilitat
pressupostària en els temes que preveu la llei. Però independentment del compliment
d’aquestes dues premisses, podem afirmar que són uns pressupostos agosarats per la
situació econòmica que s’està vivint. En resum, el pressupost pel 2012 augmenta
respecte el de l’any passat 2011 amb un 9,82%, tal com ens han dit – és a dir, en un
total de 844.366,70 € - amb un muntant total de 9.439.257,20 €. Possiblement, l’equip
de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós sigui dels únics del nostre entorn que
respecte l’exercici del 2011 incrementa els seus pressupostos enlloc de contenir la
despesa i abaixar-los. Podem posar els següents exemples : Berga, baixa els seus
pressupostos un 13% de mitjana, un 8% en despesa de personal i entre un 17 i un
21% en despesa corrent; Solsona, baixa un 23% de mitjana, mantenint la despesa
corrent, però baixant un 71% la despesa en inversió; Gironella, baixa un 15% les
despeses corrents i només tenen un increment en despesa financera degut a
l’endeutament que pateixen; Igualada, baixa una mitjana d’un 5%; Manresa, un 6%, la
despesa corrent es redueix en 1.000.000 € l’apartat de personal, rebaixant els sous de
l’equip de govern, alts càrrecs, baixes i jubilacions no cobertes. En definitiva, fent un
comentari col·loquial sembla que tothom vagi en una direcció menys nosaltres, que
som els únics que portem la direcció correcta. Analitzant els diferents capítol que
conformen el projecte de pressupost per l’any 2012 ens trobem que en el capítol I,
despeses de personal, aquest pateix un increment d’un 3,6%, és a dir, 135.016,08 €
respecte el del 2011 tot i haver quedat anul·lada la partida de personal eventual, que
pujava 101.958,06 € més la part corresponent de Seguretat Social, ja que en aquests
moments no hi ha cap personal contractada de forma eventual, el què en diem càrrecs
de confiança. Doncs, malgrat aquesta reducció per una banda, encara patim
l’increment abans esmentat, motivat, principalment, per la contractació d’un nou
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Secretari municipal, podríem dir a cop de talonari. En aquesta important despesa per
aquesta nova contractació només hi ha contemplats 10 mesos, ja que està previst que
s’incorpori a partir del mes de març. Incrementa la despesa estructural de personal de
l’Ajuntament ? ... perdó, aquest increment de despesa estructural de personal de
l’Ajuntament queda reflectit a l’informe de l’Interventor municipal en el què es fa
esment que al referir-se a aquest punt de la despesa, aquesta s’ha de moure o
s’hauria de moure entre un 40-45% de les despeses ordinàries totals. I en l’actualitat
ens trobem en un 48,16%, fet que podria arribar a provocar tensions en el conjunt de
la despesa municipal. En futurs exercicis, per evitar aquestes tensions, possibles
solucions serien : augmentar impostos, ja hi estem acostumats; reduir plantilla de
personal o rebaixar retribucions variables; o reduir despesa corrent dels capítols II i IV,
que són les que no estan condicionades i no són imprescindibles per al bon
funcionament de l’Ajuntament. El capítol II, el de despeses corrents en béns i serveis
també pateixen un increment d’un 5,57% respecte el del 2011, tal com ha apuntat
abans el regidor. El capítol III, de despeses financeres, també presenta un increment
d’un 5,68% respecte l’exercici 2011, degut a l’augment dels interessos en els mercats
financers, l’euríbor – són els interessos que es pagaran durant l’any 2012 pels
préstecs que té concedits l’Ajuntament i els que pot constituir durant l’any; el capítol IV,
transferències corrents : en aquest capítol, hi ha totes les subvencions i convenis amb
les diferents agrupacions i associacions del nostre municipi i té un increment d’un
17,17% - bàsicament, perquè s’ha dotat de cop el capítol d’Ajuts socials al llarg de tot
l’any i els costos, que ja ens ha dit el regidor, que suposarà la liquidació del tancament
del Consorci de les Valls del Montcau, del qual aquest Ajuntament en forma part. En
quant al capítol VI, el de les inversions reals, és l’apartat que s’incrementa de forma
més notable, ja que passa de 340.800 €, que és el què hi havia al 2011, a 840.424 pel
2012, és a dir, augmenta un 147,77%. I per últim, el capítol IX, el dels passius
financers, és l’únic capítol dels pressupostos que descendeix, de 573 a 540.000 €, un
5,86%, que és la part de capital que s’amortitzarà durant l’any dels crèdits que
actualment té l’Ajuntament. Aquest fort increment als pressupostos d’enguany, aquest
9,82% que he dit que tenia és una conseqüència directa del fort augment dels
impostos i de les taxes municipals aprovades recentment, les quals aporten gairebé
els 75% de tots els ingressos, venint la resta per subvencions d’òrgans superiors,
préstecs i , en aquest cas, del pressupost d’enguany, venda de patrimoni. Amb els
impostos directes, el què seria l’Impost de béns immobles de rústica i urbana, l’Impost
de vehicles de tracció mecànica, les plusvàlues per transmissions patrimonials i IAE,
s’ingressaran 325.000 més que l’any passat, degut a l’augment dels impostos. L’únic
que baixa és l’IAE degut a l’activitat econòmica. L’impost de l’IAE és el resultat de les
empreses de l’exercici 2010 que es liquidarà, es presentarà... es va presentar, millor
dit, a meitat d’any del 2011, els impostos de societats de les empreses i sobre aquests
resultats es paga aquest impost. Té un decreixement, està previst que tingui un
decreixement pel municipi de 30.000 €. Els altres tots, tots, pugen : 175.000 l’IVA,
perdó, l’IBI; 30.000 l’impost de circulació dels vehicles, l’Impost de tracció mecànica,
degut al 5% d’augment de mitjana; el de transmissions patrimonials, varem augmentar
la taxa del 18 al 20%, s’incrementarà en 150.000 € els seus ingressos; i a part
d’aquests, cal esmentar l’ingrés de 480.000 € en préstecs a llarg termini que té previst
24
Ctra. De Vic, 35-37

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Tel. 93 878 97 00

Fax 93 876 04 86

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

constituir l’Ajuntament durant aquest exercici del 2011 i la previsió d’ingrés de 160.000
€ per la venda de parcel.les a la carretera de Berga I, subsector 2.
En aquesta crisi econòmica en què ens trobem immersos és del tot necessari
adoptar una nova cultura de gestió amb criteris més realistes en el camp dels
ingressos i més eficients en el camp de les despeses. Per tant, és del tot vital
racionalitzar i establir prioritats a l’hora de gestionar els recursos de l’Ajuntament, que
en definitiva són els de tots els ciutadans. Una vegada feta aquesta pinzellada dels
números del pressupost del 2011, perdó, del 2012, es veu clarament que les
inversions previstes per aquest any es finançaran bàsicament amb l’augment
d’impostos directes, amb préstecs a llarg termini i amb la venda de patrimoni. Per
aquest motiu, el nostre grup municipal de CIU votarà en contra d’aquests.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sr. Llorenç. En aquest moment, doncs,
si el regidor Sr. Racero li vol respondre algun dels aspectes que ha comentat.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, primer
contestaré a la Mercè, als comentaris que ha fet inicialment. Realment, a la Comissió
Informatives que varem celebrar i que va haver-hi intercanvi d’informació, en aquest
cas, sí que va apuntar aquesta partida del capítol I de Cultura. Jo li vaig dir, en aquest
cas, que el consultaríem de forma més clara i els l’explicaria. De fet... no ? Crec que sí.
Sr. Alcalde-President : Segueixi, Sr. Racero.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : ... que li
explicaria. Llavors, realment, em van cridar per explicar .... deixi’m acabar, realment li
explicaria. I quan vaig baixar, a petició vostra, i vaig comentar els dubtes que teníeu
vareu dir que ja estaven resolts; per tant, ja no calia que li expliqués. A més, ho varem
comentar a què eren deguts, a la previsió de baixa del personal de biblioteca durant el
mes de vacances; al de la piscina; etc. S’ha referit.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li feia
referència al personal funcionari de Serveis generals.
Sr. Alcalde-President : D’acord, bé, en tot cas, és un tema que està aclarit. I
passem a respondre altres questions, si us plau.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, després, la
intervenció del Sr. Vicenç Llorens : no ho entenc, perquè vostè ens titlla d’agosarats,
d’un pressupost agosarat. Però és que com pot dir-ne agosarat, si jo he estat veient
els pressupostos d’anys anteriors i en el capítol II de despesa de béns corrents, hi ha
la salvatjada que us he comentat; i perdoneu el comentari groller que pot haver
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ocasionat dir “salvatjada”. Però és que realment és així : en anteriors pressupostos, i
vostè ha fet èmfasi “quan hi ha situació de crisi s’ha de racionalitzar aquesta despesa”.
I ho ha fet ? És que no ho entenc perquè no ho traslladaven abans, perquè la situació
econòmica no és pas nova. No és d’aquest any. No ens l’hem trobat nosaltres de cop,
ja hi havíeu treballat pressupostàriament, per fer front a aquesta despesa : els
calendaris, els llibres, i altres despeses. Això és racionalització de la despesa ? I vés
sumant. I comences per coses petites i acabes per coses grans. Això no és .... això sí
que és ser agosarat. Jo li demano que no digui “agosarat”, perquè és un pressupost,
com ja he comentat abans, que pretén aquesta racionalització i es demostra amb les
partides i les reduccions que s’han fet en algunes d’elles.
Respecte l’increment dels pressupostos que vostè deia i les inversions que es
volen fer i les col.laboracions amb comerciants i altres; i fer les obres i fer les
inversions, sí que és un cost. Però és que això és crear sinèrgia, també. Qui les farà
aquestes obres? No les farem nosaltres, les faran treballadors que podran treballar; les
empreses podran tenir, en aquest cas, l’execució d’una obra que reportarà ingressos,
que reportarà possiblement llocs de treball; és a dir, i vostè diu .... i em fa èmfasi en
altres municipis que redueixen el seu pressupost. És que potser és que nosaltres som
pioners. De fet, ho he sentit bastants vegades. I em titllo, si som pioners : denegar una
petició de despesa, és ser pioner ? perquè no veus clarament la racionalització de la
despesa ? Això és ser pioner ? Doncs, potser sí, potser sí som pioners, perquè s’ha de
crear sinèrgia, promoció econòmica; i això vol dir endeutar-nos el just, si cal. Ja ho he
explicat : 484.000 € no són res respecte el préstec que hem hagut de demanar i
vostès en són coneixedors. I així es fan les polítiques, es fan les sinèrgies de
desenvolupament, perdó, local.
En aquest cas, vostè deia en el capítol I, la incorporació a la partida del
Secretari. i està clar, que de càrrecs de confiança que són 101.000 €, no n’hi ha cap.
Deixi’m dir que vostè parlava - en el capítol, en el global del capítol – que
pressupostàriament hi ha un 48,17%. I al·lucinava perquè posava a l’informe de la
Intervenció que les dades, bé, els consells tècnico-econòmics aconsellen un 40 o un
45%. Però, sí, sí, tenim un 48,17 ; però és que l’any anterior teníem un 49; i fa dos
anys, teníem un 50. És que l’hem reduït, aquest tant per cent. És que no ho entenc. I
això està dit i ho pot veure en la memòria, en els diferents informes d’Intervenció del
pressupost 2011 i el pressupost 2010. Ho pot veure : la partida de capítol I destinada,
respecte les despeses ordinàries, són del 49 i del 50, dels anys que he dit.
Del capítol III, també ha fet referència a l’augment dels ingressos, per part dels
interessos, la despesa a la que hauríem de fer front. Doncs, és clar que sí, hem hagut
de demanar un préstec bastant important, en aquests temps que els bancs no deixen
res sense tenir una penalització en aquest interès. I en el capítol IV, com li he explicat
abans, doncs, sí, 22.000 € d’ajuts individualitzats. I en aquest any, perquè no ? perquè
hi ha molta gent que ho pot necessitar. I a més, és que és realista, és el què ens hem
trobat. Això sí que és viure la realitat. Això són un pressupostos coherents.
26
Ctra. De Vic, 35-37

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Tel. 93 878 97 00

Fax 93 876 04 86

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Del capítol VI, en quant a les inversions, ja ho he dit abans : això és crear
sinèrgia, és crear sinèrgia i servei. I aquest estalvi net que us explicava abans, aquest
127.000 €, on els destinarem ? Al calaix ? Doncs, no, movem-los, movem-los i creem
aquesta sinèrgia.
I destacar el capítol IX on posava que l’amortització, en aquest cas, ha
disminuït : sí que és cert que ha disminuït, però clar, és que aquest 2011 i a finals hem
demanat un préstec. I la condició de llei d’amortització inicial de la concessió d’aquest
préstec era justament amortitzar 104.000 €. Si no, no hi hauria aquesta reducció.
Em sembla que no em deixo gaire cosa més a contestar-li. És a dir, vostè ha
parlat de cultura de gestió. Justament li remeto al què li he explicat : la cultura de
gestió és la reducció de les despeses. I li repeteixo que no és nova aquesta situació
econòmica. I no ho he vist plasmat en la meva revisió que he fet dels pressupostos
anteriors. Per tant, no em parli de gestió, de mala gestió i de pressupostos agosarats,
si us plau. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sr. Racero. Ara farem, doncs, un torn
de rèpliques dels grups municipals. Per part d’Imagina’t, res més a afegir ? Per part del
partit socialista ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, vejam, a nosaltres ens agradaria que el grup de CIU que ja ens ha
manifestat que votaria en contra d’aquests pressupostos, ens digués quines són les
alternatives perquè ens han donat dues línees que anem en direcció contrària on van
altres municipis; i parla d’aquesta optimització de la gestió, que em sembla que hem
intentat explicar que el camí és aquest. El Sr. Llorens diu que els pressupostos són
agosarats : ja veurem com acabarà sortint la cosa. I ens ha posat dos exemples molt
clars de municipis que redueixen el seu pressupost : ens ha parlat de Berga i ens ha
parlat de Manresa, les dues capitals de comarca que tenim més properes. No cal que li
digui jo que Berga no paga els proveïdors i ha hagut de ser rescatat per altres
administracions perquè pugui pagar els deutes que té contrets amb els seus
proveïdors. I aquest exemple, en principi, considerem que no podria ser equiparable. I
el dèficit que té la ciutat de Manresa, tampoc és gens equiparable a la situació de Sant
Fruitós. I quan feia esment vostè a l’increment de la partida al capítol VI, que és el
capítol d’inversions, sí que té raó vostè quan parla que hem fet un salt important, però
jo també li voldria comentar – cosa que vostè suposo que sap, però si no ho sap,
també li recordo – que d’aquests 844.000 € que vostè diu de capítol VI d’inversions,
230.0000, 230.000 € ja van destinats a una actuació a la Junta de Compensació de la
carretera de Berga, que en principi, no hi hauria de ser. I al projecte d’urbanització de
la Unitat d'Actuació16 de la Serreta. Estem ja parlant de coses que venen ja de molts
anys enrere : estem parlant de principis d’aquest segle. Per tant, jo sí que li demanaria
que reconegués que d’aquesta partida, una part important ja són temes, diguéssim,
heretats.
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Llavors, de les altres partides d’inversió, m’agradaria saber quina és la seva
alternativa. Per exemple, li diré : l’adequació de carrers, les voreres i el reasfaltat dels
vials, vostè sap que la partida de manteniment d’aquests tipus es comença a fer i és
una voluntat d’aquest equip de govern, que cada anys es puguin fer algunes
actuacions en aquests llocs que estiguin més malmesos. Per tant, em sembla que
podríem estar d’acord que aquesta partida podria ser necessària. Si vostès consideren
el contrari, ens agradaria que ens ho diguessin.
Dels 41.000 € de les millores i adequació dels edificis municipals, la col·locació
de les línees de vida, suposo que hi estem d’acord, perquè el regidor Pere Canyes així
m’ho va manifestar quan varem anar a fer l’aprovació inicial. Per tant, entenem que
també aquesta és una actuació necessària.
Si parlem dels reductors de velocitat, si parlem dels accessos a l’aparcament a
l’avinguda Girona, vostès saben perfectament que és una obra necessària perquè
vostès mateixos la portaven dins de les seves propostes. Per tant, també ens
agradaria saber si aquesta l’hem d’eliminar o és una obra necessària.
Li estic posant tot un seguit d’exemples perquè vegi que sí que estem d’acord,
que l’augment d’inversions és important vers el què s’havia fet. Però totes i cadascuna
d’aquestes inversions estan prou justificades. I si vostès consideren que no estan prou
justificades ens agradaria que ens ho diguessin per saber quina és la seva manera de
fer envers aquesta proposta de pressupost agosarat, que vostès ens diuen.
També ens agradaria saber si aquests 22.000 € de dotació per ajuts
individualitzats, estan bé o no estan bé. El pressupost és el què és. Ja sabem que
estem en la situació que estem, no som uns inconscients que ens hem llançat a la
piscina sense mirar si hi ha aigua o no hi ha aigua. Per tant, considerem que aquest
benefici del dubte, per molt agosarats que vostès ens considerin, ens l’han de donar.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Casero. Per part de Gent fent Poble, res
més a afegir ? CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé,
m’agradaria que em responguessin al tema a la pregunta que hem fet sobre
l’aprovació de la plantilla i sobre la valoració del cost del nou Secretari; i també sobre
la valoració de les inversions, que tampoc, el Sr. Alcalde no ens les ha explicat. Més
que res, doncs, no és que estiguem en contra de totes les inversions que es fan – com
vostè ha dit, Sr. Casero, algunes ja eren, ja venien de peticions nostres, com serien
allò de les línees de vida o seria l’arranjament de l’avinguda Girona – però,
evidentment, nosaltres coneixem el projecte, en el cas d’avinguda Girona, que
nosaltres proposàvem i que era un cost que no era exactament el mateix. I no sabem
ara exactament què és el què proposen i la valoració que s’ha fet d’aquest projecte; si
hi ha una memòria valorada d’aquest, de l’enderroc del restaurant La Cuina, ... Que
ens ho expliquessin una miqueta quina valoració s’ha fet perquè nosaltres puguem
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veure realment quines inversions, els imports són els que realment arribaran a ser.
Evidentment que és un pressupost, és una previsió i ja veurem si realment aquestes
obres tenen aquest cost o no. Però com que no hem pogut rebre aquesta informació sí
que ens agradaria moltíssim que ens la poguessin donar.
En referència a la partida d’ajuts individualitzats, és cert que en anteriors
governs la partida inicial era inferior, però ja n’hem parlat moltes vegades, Sr. Casero.
Aquesta partida, nosaltres, durant almenys en la darrera legislatura l’anàvem
incrementant a mesura que anava avançant l’any i mai ningú va quedar sense rebre
una ajuda individualitzada. I sempre va quedar romanent en aquesta partida, vull dir,
que no ens varem quedar mai amb la partida a zero. Per tant, que vostès ara d’entrada
l’incrementin d’entrada, doncs em sembla molt bé, però ja veurem al final si realment
les condicions es donen igualment com s’havien fet fins ara. Donar a entendre que
nosaltres donàvem menys ajuts, no és cert, perquè sí que es donaven.
.....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, jo vull
dir que ha semblat que vostè deia que en aquest sentit, vostès havien incrementat
aquesta partida. Si vostè agafa la partida final de l’exercici – i ara veurem el 2011 i si
el 2011 no li val perquè ha estat compartit, agafi la del 2010 – i veurà exactament la
diferència que hi ha d’una partida a l’altra. I el 2010, si no recordo malament, deuríem
acabar en 24.000 – 25.000 €. Ho dic ara amb dades de memòria, eh ?
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Em
respondran al què havia demanat, si us plau.
Sr. Alcalde-President : Li he dit que gràcies i ara procediré a parlar. Bé, Sra.
Casals, el tema dels sous està perfectament detallat. Sí que és cert que hi va haver un
error. En la transcripció i elaboració d’un pressupost es mouen molts números, com
vostè en deu ser coneixedora, perquè ha participat en l’elaboració de pressupostos en
aquest mateix Ajuntament. I, per tant, jo li puc garantir que no hi ha hagut mala fe i que
va ser un error que va ser esmenat; i, en tot cas, queda clar que és possible i és humà
que hi hagi un error i sigui esmenat. L’important és que el dia de l’aprovació, que és
avui, aquest error ha estat esmenat.
Vostè va demanar a les Comissions Informatives un aclariment en una partida
de sous de l’àmbit de Cultura.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Doncs, ...
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : També,
però, estic parlant de funcionaris.
Sr. Alcalde-President : No té la paraula, perdoni. És que quan vostè ha parlat,
ningú l’ha interromput.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No m’està
contestant el què jo li he demanat. No....
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals té algun tipus de problema per estar
callada quan li toca la paraula a un altre ? perquè jo em permeto dir-li que quan vostè
ha parlat, quan el seu company de partit ha parlat durant llarga estona, jo no he sentit
ni una sola paraula per part de ningú dels altres regidors. Jo, l´únic que li demano per
enèsima vegada després de set mesos de fer Plens amb vostè aquí, és que respecti i
calli, si us plau, quan l’altra gent parla; perquè vostè té el seu torn de paraula i tothom
el respecta. Jo crec que això és molt fàcil d’entendre, però per vostè veig que és molt
difícil de poder complir. Per tant, deixi’m procedir i no m’interrompi.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Em deixa dir
una cosa?
Sr. Alcalde-President : No, Sra. Casals, no.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Quan vostè
acabi podré parlar ?
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals, si vostè tornar a parlar....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És que clar,
si no em respon el què jo li dic...
Sr. Alcalde-President : És que ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... què he de
fer Sr. Batanés ? Quan vostè acabi de parlar ...
Sr. Alcalde-President : Si torna... perdoni, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : .... jo podré
dir que no m’està contestant ?
Sr. Alcalde-President : Perdoni, senyora... és que no em puc, no em puc
creure el què està succeint. He acabat la meva interlocució ? Ja la contestaré. Però és
que això que vostè fa és d’una mala educació sense precedents en aquest Ajuntament
democràtic. I és això. El què seria interessant és que algú li expliqués, perquè per
descomptat, jo no ho he aconseguit. No ho he aconseguit i no rigui. Quan vostè ha
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parlat ningú li ha dit absolutament res, ningú li ha dit si tenia cinc minuts o en tenia vuit.
Ha parlat mentre vostè ha volgut i la seva tàctica de tallar constantment el discurs
d’aquest Alcalde per fer-lo posar nerviós s’ha acabat, Sra. Casals, s’ha acabat. Això ja
no tornarà a succeir perquè la meva senyora, a l’hora de dinar, em fa un tassó de til·la
important els dies que hi ha Ple al vespre. I en aquest sentit, avui vaig ben “entil.lat”.
D’acord ? Llavors, li parlo en nom de l’educació i del respecte cap els altres companys.
I en aquest sentit, ja tenim alguna experiència cap a la seva falta de respecte envers
els companys d’aquesta taula de regidors.
Per tant, si ara em deixa, jo parlaré i li explicaré el què vostè vol que li expliqui,
però no em deixa perquè m’interromp.
En el tema dels sous, jo crec que s’ha aclarit qualsevol dubte que hi havia. I en
tot cas, vostès han tingut accés a tota la documentació, no s’ha amagat ni una sola
documentació. Tot al contrari. El mateix regidor d’Economia i Hisenda, amb
posterioritat de la Comissió Informativa, on van ser degudament comentades les
coses, ell es va desplaçar al seu despatx per explicar aquells aspectes que havien
quedat amb algun dubte. Això és així. I hi ha un altre aspecte que vostè demanava que
és el sou del Secretari, en concret, el sou que s’ha dotat per la plaça de Secretari.
Vostès, el grup de CIU, han sol.licitat un Ple extraordinari que es celebrarà aquest
divendres a les 12 del migdia i no tingui cap dubte, Sra. Casals, que en el Ple
extraordinari de divendres es donaran les dades exactes sobre aquest tema. Però
havent-hi un Ple extraordinari on tractarem aquest punt, a mi em sembla correcte
deixar aquest aspecte pel divendres a les 12 del migdia.
Per tant, hem solucionat el tema de la mala fe, que no hi ha estat i jo crec que
hem solucionat el tema dels possibles errors que hi ha hagut en la transmissió
d’informació en les Comissions Informatives.
Així mateix, en les Comissions Informatives, perquè vostè m’ha acusat que no
els he volgut explicar les inversions – i això directament li dic, amb totes les lletres de
la paraula, això és mentida; així de clar –, en les Comissions Informatives que es van
celebrar, les persones de l’equip de govern que estaven en aquella Comissió
Informativa en la qual també vostè hi era, els varem explicar – i sobretot el Sr. Racero
va explicar en què consistia aquest pressupost que ara hem exposat als nostres
ciutadans - ; i vostè i els seus companys de partit que estaven en aquesta Comissió,
varen fer preguntes al respecte d’aquestes inversions que vostè ha mencionat. I se li
van explicar en què consistien. Quan vostè va preguntar en què consistia aquesta
inversió prevista o aquests diners destinats, per exemple, a la millora de l’accessibilitat
i aparcaments de la zona de l’avinguda Girona, parlem d’escola Paidós, jo crec que
sobradament se li va donar a vostè explicació en què consistia. Lògicament, quan això
s’hagi d’executar, s’ha de fer un projecte, només faltaria. I no es preocupi i no tingui
por, que els diners seran els que costi allò i no hi haurà diners per una altra cosa que
no sigui allò; i si en sobren, els farem servir per una altra cosa o quedaran en
romanent.
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Per tant, avui, aquí el què hem d’aprovar són uns pressupostos amb unes
dotacions previstes que, si s’aproven, són les que ens donaran la possibilitat de poder
fer aquests projectes per fer les obres. Però, evidentment, tot en el seu precís moment.
Nosaltres hem explicar quina dotació econòmica hi havia en cadascun dels projectes,
que crec que vostès han pogut escoltar amb facilitat, que és una inversió per als
aparcaments, una inversió per a la zona del què és l’àmbit del comerç, etc. Doncs en
el moment en què aquests projectes es desenvolupin hi haurà una aprovació, com no
pot ser d’una altra manera, i vostè no tingui cap dubte que el grup de CIU serà informat
degudament i puntualment i amb el màxim rigor sobre què significa aquell projecte i
exactament, a la dècima d’euro, que es destina per fer aquell projecte.
Per tant, ni volem amagar dades ni volem deixar d’explicar, evidentment, també
i que ho sàpiguen vostès, amb una antelació de 24 hores al Ple d’avui , a mi se’m va
demanar per part de CIU que els atengués amb uns dubtes. Per bé o per mal, l’Alcalde
de Sant Fruitós, es digui Joan Carles Batanés o es digui com es digui, té una agenda i
no es pot atendre. I jo, com que a més a més, estava amb la tranquil·litat que en les
Comissions Informatives se’ls havia informat degudament; vostès van poder demanar
tanta estona com van voler; no hi havia límit horari; i, per tant, avui en tornàvem a
parlar, jo estava amb la tranquil·litat que vostè comprendria que l’Alcalde avui no l’ha
pogut atendre.
En quant al què ha comentat el nostre company regidor el Sr. Vicenç Llorens,
remarcar també el què han dit els nostres companys de l’equip de govern, sobre un
pressupost agosarat o no agosarat. Bé, aquesta paraula pot tenir una amplitud del què
vol dir agosarat : si “agosarat” vol dir que estem llançant la casa per la finestra, doncs,
no és agosarat; jo crec que per activa i per passiva hem explicat que era un
pressupost per racionalitzar la despesa. Però no només ho hem explicat, és que tenim
exemples clars que ho estem fent per vostès. Hi ha hagut reduccions de coses que es
venien fent, que és el què deia el Sr. Racero : hi ha coses en les quals hem reduït 800
€ - bé, escolta, doncs, 800 € - però n’hi ha d’altres, com els llums de Nadal, on escolti,
hem tingut llums de Nadal, però és que ens hem estalviat 18.000 € en els llums de
Nadal. Bé, escolti, 18.000, 2.000, el repassar les assegurances exactament què
assegurem, que no hi hagi duplicitats, 1.800 € per aquí; clar, això és una feina. Escolti,
no fent-la, aquí estem,... No, no, aquest equip de govern s’ha posat a fer aquesta
feina. I aquesta feina de racionalitzar la despesa i de rascar 1 € o mig euro o 100 € o
800 €, és la feina que estem fent. Això és ser agosarat ? Això és estar en la situació
que s’ha d’estar. Agosarat vol dir que hem previst un pla d’inversions agosarat ?
Doncs, sí. I crec que el Sr. Xavier Racero ho ha explicat perfectament. Està clar que si
quan governava CIU i els sobraven 2.000.000 € no els reinvertien en el poble, és lògic
que ara no entenguin que nosaltres ens vulguem endeutar en 400.000 € per reinvertir
en el nostre poble. Per tant, no m’estranya que no ho entenguin ? però que hem de fer
? Si el temps de crisi requereix dos elements molt importants : racionalitzar la despesa
fins el punt d’estalviar un euro en una cosa, sí senyors, com fem tots a casa. Però
requereix una altra cosa : és incentivar aquelles línees de l’economia que creguem
que ens poden treure d’aquesta “ditxosa” crisi, perquè si només estalviem i no fem res
més, senyors, Sant Fruitós no tindrà diners per pagar-se a si mateix a la volta d’un any
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o dos. Per tant, un pressupost agosarat ? Sí, senyors, doncs, agosarat. Perquè ?
perquè hem d’estalviar; i en aquest sentit el Sr. Xavier Racero ha explicat clarament
que hem aconseguit un estalvi real de 123.000 € en 6 mesos de governar aquest
poble, rascant l’euro d’un lloc i el mig euro d’un altre; per tant, això és una xifra que ha
de sortir a la llum pública i que és així de clara i que aquests diners, a què els
destinem ? a reinvertir-los en vostès. Què hem de dir a final d’any ? que ens en
sobren...” mira, ens han sobrat diners”. Clar, evidentment, però senyors, els diners
s’han de reinvertir en aquelles línees vitals que ens puguin oferir una llum, per petita
que sigui, per sortir d’aquesta “ditxosa” crisi. I si no fem això, estarem governant
malament. Per tant, Sr. Vicenç Llorens, deixi’m dir-li que fins i tot m’estranya que vostè
hagi fet aquest tipus d’exposició perquè jo crec que vostè hauria de compartir aquesta
exposició que acabo de fer i que plasma 100% el pressupost que els ha explicar el Sr.
Racero.
Però a més a més, amb aquests exemples que ens ha posat, tant genèrics,
d’altres ciutats, aquí, en aquest sentit, escolti : sí, ja està bé, cada ciutat té la seva
circumstància i m’ha parlat de capitals de comarca i no m’ha parlat dels pobles veïns.
Però escolti, el Sant Fruitós que nosaltres volem ens l’hem de dissenyar nosaltres. I si
nosaltres dissenyem el nostre Sant Fruitós mirant què fa Berga, estarem dissenyant
Berga, no Sant Fruitós. Aquests senyors d’aquí estem per dissenyar Sant Fruitós; ni
Berga, ni Igualada, ni Manresa, ni Gironella. Ja s’ho faran, amb tot el respecte.
Nosaltres dissenyem Sant Fruitós. I Sant Fruitós no és un poble qualsevol; Sant
Fruitós és Sant Fruitós. I aquests pressupostos són un Sant Fruitós que és Sant
Fruitós; ni Berga, ni Igualada, ni Manresa, ni, ni Sant Cugat, si m’apura. Això és Sant
Fruitós.
Ha utilitzat una expressió que jo em sap molt greu que l’hagi utilitzat, perquè jo
diria que l’ha tret dels mitjans de comunicació. O potser els mitjans de comunicació
l’han tret de vostè : ha utilitzat la paraula “a cop de talonari”. Si vostè té algun indici
que algú d’aquí ha fet alguna cosa a cop de talonari, jo li dic que vagi al Jutjat de
Manresa. Però sinó, compte amb utilitzar l’expressió “a cop de talonari”. Aquest
Ajuntament incorporarà un Secretari per ocupar una plaça que està dotada des de
l’any 2001. Escolti, divendres els convido a tots vostès – i vostè segurament hi serà,
com espero – perquè els explicarem com funciona la contractació d’un Secretari a
petició que vostès han fet de quin és el procés que hem seguit. Els ho explicarem,
vostès no es preocupin : no hi ha res a amagar. No hi ha res a amagar. Per tant, jo
també demano prudència amb les expressions que es fan servir. Que la premsa les
pot fer servir perquè ells han de vendre diaris o han de ser escoltats a la ràdio o la
televisió. Però aquí compte amb les expressions, perquè, que jo sàpiga, estem fent les
coses amb el màxim rigor possible i amb l’assistència legal corresponent perquè això
sigui així.
Un cop dit això, no em queda més que passar a votar aquests pressupostos
per l’any 2012.
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VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CINC EN CONTRA ( 5 CIU ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ).

5. Donar compte de la xifra de població del padró d’habitants a 1 de gener
de 2011.
Atès que per acord de Ple de 13 d’abril de 2011 es va aprovar provisionalment la xifra
de població del padró d’habitants a 1 de gener de 2011, essent aquesta de 8.194
habitants, com a resultat de la gestió realitzada al padró d’habitants fins al 10 de març
de 2011.
Atès l’article 81 del Reglament de estatal de població i demarcació territorial, segons la
redacció introduïda pel Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, en el qual
s’assenyala que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals
amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions realitzades
durant l’exercici anterior.
Mitjançant l’escrit tramès per la Delegació de l’INE a Barcelona de data 28 de
novembre de 2011 ( de nostre referència registre d’entrada núm. 2011/4985 de
5.12.11 ) en el qual es comunica a aquest Ajuntament, que d’acord amb el
procediment establert a la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidència de
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Local per la qual
es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població, es comunica el següent :
“Que finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de les xifres oficials de
població prevista la Resolució de 25 d’octubre de 2005, la xifra per aquest municipi
que s’ha elevat al Govern als efectes de l’aprovació del Reial Decret pel qual es
declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal
referides a 1 de gener de 2011 és la següent : 8.198 habitants.”
Es proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Serveis Generals,
l’adopció del següent
ACORD :
Únic.- Prendre coneixement de la revisió anual del padró municipal d’habitants del
municipi de Sant Fruitós de Bages referida a data 1 de gener de 2011 aprovada per
l’INE i declarada oficial per Reial Decret 1782/2011, de 16 de desembre (BOE núm.
303, de 17 de desembre de 2011) que ascendeix a 8.198 habitants.

Sr. Alcalde-President : Per tant, en aquest punt donem compte que fa un any i
onze dies érem a Sant Fruitós 8.198 habitants.
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No hi ha intervencions per part dels grups municipals.
El Ple en pren coneixement.

6. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
de 19 de desembre de 2011 sobre encàrrec per a la realització de l’Anàlisi
hidràulica de l’estat actual del clavegueram de Sant Fruitós de Bages;
deixar sense efecte acords relacionats
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 11 d’octubre de 2006, va acordar aprovar
la despesa per ultimar els treballs d’elaboració del Pla Director del servei de
clavegueram, a favor de l’empresa Aigües de Manresa,S.A., (pressupost núm. 060675
de 17.05.06), per un import de 45.240 € (IVA 16% inclòs). Aquests treballs es
concretaven en la realització dels treballs previs com són l’anàlisi hidrològic i càlculs
hidràulics de la xarxa de clavegueram, per a la posterior configuració del Pla Director
de Clavegueram.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de 19 de desembre de 2011 va adoptar el
següent acord:
“Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 7 de desembre de 2011, en
relació al pressupost presentat per Aigües Manresa,S.A., núm. 00000724 de
18.04.11, per a la realització de l’Anàlisi hidràulica de l’estat actual de la xarxa de
clavegueram, per import de 39.000 € més 7.020 € d’IVA (total 46.020 €), del qual
es desprèn que “Es descriuen aquests treballs com a l’eina per a la detecció de
disfuncions i punts crítics de la xarxa, tenint en compte l’estat actual de la
mateixa així com les futures urbanitzacions que contempla el PGOM vigent, per
poder elaborar el Pla Director de Clavegueram que permetrà identificar,
quantificar i periodificar les actuacions necessàries a executar per donar solució
a les problemàtiques existents i evitar-ne de futures. En concret, els treballs
d’anàlisi hidrològica i càlculs hidràulics de xarxa consten del disseny del model
matemàtic hidràulic en base a l’inventari existent, establint les conques tributàries
per cada tram de xarxa i les diferents variables hidrològiques (escorrenties,
pendents, etc) que permetran una correcta simulació dels períodes de pluja i la
comprovació dels punts crítics de la xarxa.
Per tant, vist que a dia d’avui no s’ha presentat per part d’Aigües de
Manresa, SA la documentació justificativa de l’execució dels citats treballs i
vist que ha transcorregut cert termini des de l’aprovació del primer
pressupost, el tècnic que subscriu informa favorablement l’actuació
esmentada en el cos de l’informe, estimant que el pressupost núm.
00000724 d’Aigües de Manresa, SA amb un import total de 39.000,00 euros
(IVA 18% no inclòs), 7.020,00 euros corresponents al 18% d’IVA, que
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suposa un import total de 46.020,00 euros (IVA 18% inclòs), és correcte; i
per tant en sol·licita l’aprovació de nou per part de l’Òrgan municipal competent.”
Vist que en data 1.12.11 (RE 4940) l’empresa Aigües de Manresa,S.A., va
presentar escrit de sol·licitud d’aprovació del pressupost núm. 00000724.
Vist que en el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de desembre de 2010,
va aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages pel qual es determina la Societat Municipal d’Aigües de
Manresa , S.A. com a mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, procedint-se a la seva formalització en data 25 de gener de 2011.
Vist que en data 5 de desembre de 2011, de conformitat amb el que disposa
l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província la relació d’Ajuntaments signants del conveni així com el text íntegre
del mateix.
Atès que, derivat de l’anterior, l’empresa Aigües de Manresa, S.A. es configura
com un servei tècnic i mitjà propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, als
efectes de l’article 24.6. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient en la partida 21 161 21004 – Pla
Director clavegueram: Anàlisi hidràulica xarxa clavegueram i de l’estat actual
(estudi hidrològic).
Vist que l’òrgan competent per l’adopció del present acord correspon a l’Alcaldia
d’acord a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual
s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
competència de la Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades
per l’Alcaldia mitjançant decret de data 7 de juliol de 2011. (BOP de 02.08.2011).
ACORDS:
Primer.- Encarregar a Aigües de Manresa, S.A. els treballs per a la realització de
l’Anàlisi hidràulica de l’estat actual de la xarxa de clavegueram, per import de
39.000 € més 7.020 € d’IVA (total 46.020 €), pressupost núm. 00000724, en tant
que mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament, d’acord amb les següents
condicions, i fent-se efectiva aquesta despesa amb càrrec a la partida 21 161
21004 del pressupost municipal vigent:
Segon.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri,
de l’adopció del present acord.
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Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa Aigües de Manresa,S.A.,
Serveis tècnics municipals i Intervenció – Tresoreria.”
Vist que, derivat de l’informe de l’enginyer municipal i l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en data 19.12.2011, cal que l’òrgan competent, el Ple de l’Ajuntament,
es pronunciï en relació a l’acord adoptat 11 d’octubre d’octubre de 2006.
Per tot l’exposat es proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de
Promoció del Territori, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 11
d’octubre de 2006, d’aprovació de la despesa per ultimar els treballs d’elaboració del
Pla Director del servei de clavegueram, a favor de l’empresa Aigües de Manresa,S.A.,
(pressupost núm. 060675 de 17.05.06).
Segon.- Restar assabentat i ratificar, l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
data 19 de desembre de 2011, pel qual s’encarrega a Aigües de Manresa,S.A., la
realització de l’Anàlisi hidràulica de l’estat actual del clavegueram de Sant Fruitós de
Bages, per import de 39.000 € més 7.020 € d’IVA (total 46.020 €) i segons pressupost
presentat núm. 00000724.
Tercer.- Comunicar el present acord a
municipals i Intervenció – Tresoreria.

Aigües de Manresa,S.A., Serveis tècnics

Sr. Alcalde-President : Bé, per explicar aquest punt, el regidor Sr. Tomàs
Casero... Li cedeixo la paraula.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, moltes gràcies. Vejam, aquest és un treball que havia de fer – bé, que
realment ja ha fet – Aigües de Manresa, que es va aprovar l’any 2006, al Ple de l’11
d’octubre, que és l’anàlisi hidràulic de l’estat actual de la xarxa de clavegueram.
Aquest estudi és bàsic per poder fer el Pla director de la xarxa de clavegueram per
saber quin és l’estat que tenim del clavegueram del municipi per saber quines són les
actuacions, tant de millores com de manteniment. I aquesta és la primera fase.
Desconeixíem el perquè aquest treball no s’havia finalitzat fins ara i la veritat és que
com que feia tant de temps que s’havia fet aquesta aprovació per part de l’Ajuntament,
s’ha considerat oportú deixar sense efecte aquest i encomanar-ne un altre per ja tenir,
diguéssim, la primera fase d’aquest treball de l’anàlisi hidràulica del clavegueram. Res
més. És tant senzill com això.
Sr. Alcalde-President : Per part dels grups municipals algun aspecte a afegir ?
CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
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Sr. Alcalde-President : No ? Per tant, es dóna compte de la primera part i es
sotmet a votació la segona part.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

CMI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
7. Designació de nou representant municipal en organismes i entitats que
requereixen la representació municipal ( Juntes de Compensació i
Associacions administratives de cooperació ) .
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 13.7.11 va aprovar el nomenament de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats competència del Ple, en el qual
es designava a la Sra. Maria José Fernández Trigo en virtut del seu càrrec com a
lletrada municipal com a representant en les Juntes de Compensació i Associacions
administratives de cooperació següents :
-

Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació (UA 17) Sant Isidre II
Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial Crta. de Berga I
subsector 1
Junta de Compensació del Pla Parcial d’ordenació del Sector Industrial Sant Isidre
III
Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial El Grau
Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Residencial Est
Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial Ctra. de Berga I
subsector 2
Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial de la Ctra. de Berga II
Junta de Compensació del Pla Parcial Sector Quatre Finques, subsector 2.
Associació administrativa de Cooperació del Pla parcial urbanístic en sòl
urbanitzable delimitat del sector el Puig.

Atès que segons els articles 22
competències del Ple.

de la LRBRL i

52 del TRLMRLC sobre les

Atès que es considera procedent designar a un tècnic de l’àrea d’urbanisme per a la
representació municipal en les entitats abans esmentades.
L’Alcalde proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Promoció
del Territori, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar un nou representant de l’Ajuntament en les Juntes de Compensació
i Associacions administratives de cooperació referides a la part expositiva a l’arquitecte
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municipal Sr. David Aarón López Martí en substitució de la lletrada Sra. Maria José
Fernández Trigo.
Segon.- Traslladar el present acord a les esmentades entitats, als interessats i al
Registre d’Entitats Urbanístiques de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme.

Sr. Alcalde-President : Referent a aquest punt, alguna observació per part
dels grups municipals ? Cap ? CIU tampoc ? Bé, doncs, en tot cas, passem a votació.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

CMI DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
8. Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal
del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del
servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària i
secundària de Sant Fruitós de Bages que es desplacen a l’IES Gerbert
d'Aurillach, a l’escola Monsenyor Gibert i a l’escola Pla del Puig.
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per al transport escolar no obligatori per al curs
2011-2012, tramesa pel Consell Comarcal del Bages de registre d’entrada núm. 4944
de 1.12.11 .
Atès que aquest conveni ve a donar continuïtat al conveni subscrit per al curs 20102011, aprovat per aquest Ple en data 15.12.10 i atesa la voluntat manifestada per les
parts de donar continuïtat a la prestació d’aquest servei.
Vist l’informe del Secretari obrant a l’expedient.
Es proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Serveis Personals,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei de transport
escolar no obligatori dels alumnes de secundària i primària de Sant Fruitós de Bages
que es desplacen a l’IES Gerbert d’Aurillach, a l’escola Monsenyor Gibert i a l’escola
Pla del Puig” per al curs 2011-2012, segons el text que consta a l’expedient.
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Segon.- Aprovar la despesa que per aquest Ajuntament representa el conveni
referenciat, per import de 28.538,69 €, que es faran efectives amb càrrec a la partida
núm. 4332446501 i condicionant la seva aplicació a l’aprovació del pressupost
municipal per l’any 2012.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i a la Intervenció municipal.

Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, la regidora Marta Flotats ens
explicarà l’abast d’aquest punt. Quan vulguis.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, en aquest
conveni es dóna continuïtat al conveni del curs 2010-2011 i es signa pel curs que
estem cursant, 2011-2012. Aquest conveni compromet el Consell Comarcal a pagar el
70% del cost d’aquest transport i l’altre 30% el té l’Ajuntament de Sant Fruitós, amb la
diferència respecte els altres anys que hi ha una diferència, un cost d’uns mil i pocs
euros que és el canvi de parada de la Rosaleda. El transport quan deixava els nens a
la Rosaleda, els deixava a l’altra banda de la Rosaleda, és a dir, al cantó del NAT’S; i a
petició dels veïns i a càrrec de l’Ajuntament el cost que això suposa fa la volta a la
rotonda de la pujada Roja i torna a deixar els nens al cantó de la Rosaleda per temes
de seguretat que ens demanaven els veïns.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari per part dels grups municipals ? per
part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : D’acord, doncs. Passem a votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

PRECS I PREGUNTES
9. Pregunta presentada pel grup municipal CIU sobre la supressió del servei
d’autobús de les línies Pineda de Bages – nucli i Les Brucardes – nucli
per part de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat
de Catalunya.
Sr. Alcalde-President : Li cedeixo la paraula a la Sra. Mercè Casals perquè
ens llegeixi aquesta pregunta.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, ho farà el
Roger Grandia.
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Sr. Alcalde-President : D’acord.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit. La
pregunta, les diferents preguntes en total són cinc i van referides a la supressió del
transport urbà, que en aquest moment, a partir del dia 1 de gener, ha quedat suprimida
la línea de bus urbà, com deia, Pineda de Bages- nucli i nucli-Brucardes.
La primera pregunta – o si el Sr. Alcalde vol, li pregunto totes a la vegada i em
contesta de forma global o li pregunto una darrera l’altra i llavors qui em contesti... com
vostè cregui.
Sr. Alcalde-President : Si les vol fet totes alhora ? Sí ? Li va bé ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Molt bé,
d’acord. La primera és : Quines són les mesures que s’han pres per comunicar a la
població la supressió del servei d’autobús de la línea Pineda de Bages-nucli i
Brucardes-nucli ? Parlant d’aquesta comunicació : Com s’ha informat, com s’ha
distribuït aquesta informació ? La tercera pregunta seria : Perquè no s’ha avisat d’una
forma oficial les associacions de veïns directament implicades, en aquest cas, hi ha
dues entitats veïnals que estan agrupades : una és l’Associació de veïns de Les
Brucardes i l’altra és la de Pineda de Bages. La següent pregunta seria : Quines són
les negociacions que s’han dut a terme amb la Generalitat sobre aquest servei de bus
suprimit abans del dia 31 de desembre ? I per últim, quines són les accions que pensa
fer aquest govern sobre el tema a partir d’ara ? Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. En aquest sentit, doncs, li respondrà
el regidor Agustí Masana, que és qui ha portat el pes d’aquest assumpte. Endavant,
Agustí.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Sí, a vegades són conceptes que es poden d’això... no s’ha
suprimit la línea, sinó el servei. La línea queda només amb una expedició anual per tal
que es pugui, almenys, intentar recuperar-la alguna dia. Una mica aclarir els
conceptes.
La pregunta núm. 1 , les mesures que s’han pres per tal de comunicar a la
població : ha estat per part de l’empresa concessionària del transport, que és a qui li
pertoca i té competències per fer-ho, de rètols a totes les marquesines i totes les
parades, pals o el que hi hagi, de les parades de l’autobús.
Amb això crec que també li contesto una mica la segona pregunta, com s’ha
distribuït : doncs, ja li dic, a través de les marquesines, que és on realment van els
usuaris.
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Perquè no s’ha avisat d’una forma oficial a les associacions de veïns
implicades ? Doncs, bé, no s’ha avisat d’una manera oficial ja que tampoc no es
disposa d’una data oficial que s’acabi el servei de la línea. I així mateix li vaig
expressar al Cap dels Serveis Territorials de Transports i va reconèixer que hi havia
hagut algun error al no contestar la nostra carta, concretament la meva, que li havia
enviat.
Les negociacions que s’han dut a terme abans del 31 de desembre : va ser,
primer de tot, contestar la carta on se’ns comunicava que féssim algun comentari o
al.legació al respecte. Aquesta carta es va enviar el dia 24 de novembre i veient que
no se’ns dóna cap resposta, s’ha anat trucant aquí als Serveis aquests, Territorials. I
no és fins el dia 4 de gener que ens donen hora pel dia 10 de gener. O sigui, ahir a les
onze del matí em vaig trobar jo amb el Sr. Daniel Fernández, que és el Cap del Servei
Territorial de Transports de Barcelona. O sigui, les negociacions, en principi, .... val a
dir que aquesta és una línea urbana única a Catalunya, subvencionada o que està
subvencionada en aquests moments per la Generalitat, gràcies que el Consell
Comarcal havia posat una cueta entra punta i punta de Manresa. Aquesta línea no
supera la ràtio dels – supera, vull dir – la ràtio dels 15 € per viatger; l’ocupació també
és molt inferior al 5 viatgers per expedició; I a més a més, des que hi és no s’ha vist un
augment dels viatgers. Això ho fa una mica complicat. No obstant, no se’ns tanquen
les portes a poder intentar d’alguna manera salvar alguna expedició concentrant el
màxim de gent possible en alguna d’elles.
Llavors, les accions que pensa fer a partir d’ara el govern és reunir-se primer
de tot, amb totes les regidories afectades per tal de fer aquest estudi que se’ns ha
demanat que fem urgentment. I que sigui.... encara que sigui una proposta de mínims
que serà valorada pel Servei Territorial. I òbviament, també es parlarà amb
l’Associació de Veïns, escoles, clubs esportius i altres persones que pugui estar
també, si no afectades, que puguin col.laborar a fer el gruix d’aquest mínim per
expedició. I el què està clar és que en aquesta regidoria no s’ha deixat mai el tema de
banda ni per perdut. És per això que no es podia informar tampoc els ciutadans d’una
cosa que es desconeixia. I per donar una informació que no saps tampoc quan ha de
ser, s’ha preferit tenir la informació total per donar-ho a conèixer als ciutadans.
De fet, també s’ha de dir que els ciutadans o usuaris del transport que han
trucat a l’Ajuntament se’ls ha donat l’explicació semblant, sinó igual, a les que els estic
donant a vostè i han estat molt comprensius.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Masana. En aquest sentit i per ampliar
mínimament el què vostè ens ha comentat, en data 24 de novembre l’al.legació que
l’Ajuntament fa envers aquesta situació és de manifestar la nostra disconformitat. O
sigui, aquest equip de govern mostra la seva disconformitat i el problema que hi ha
hagut, que manifesta el Sr. Masana, és que la Generalitat comunica que s’està
estudiant això i que hi haurà la supressió d’aquestes línees, però no diu el dia; o sigui,
no comunica en cap escrit quin és el dia de la supressió. Per tant, nosaltres no sabíem
si seria... no sabíem. “Escolti, li suprimirem el servei”, però no diuen data; i és a través
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d’unes enganxines a les parades d’autobusos que nosaltres som els primers que ens
assabentem que serà el dia 1 de gener. I en aquest sentit, em consta que l’interlocutor
del Sr. Masana a la Generalitat li reconeix que hi ha hagut un error per part de la
Generalitat en no informar de quin era el dia. Per tant, en cas que es pogués parlar
que hi hagi hagut algun error, ha estat de la Generalitat de Catalunya perquè no va dir
el dia de supressió. I, en tot cas, si li va dir a algú, li va dir al senyor de Transbages,
però no a aquest Ajuntament. I en aquest sentit, el Sr. Agustí Masana es va queixar
que l’Ajuntament no havia rebut la informació corresponent per part de l’administració
de la Generalitat de Catalunya, cosa que va ser reconeguda per part del Sr.
Fernández. I en aquest sentit, subratllar les paraules del Sr. Masana per si hi ha veïns
d’aquestes zones, que treballarem per fer una proposta a la Generalitat de Catalunya
per intentar mantenir almenys unes hores punta diàries o en alguns moments,
setmanals, per poder mantenir aquesta línea. Però hem de garantir que la ràtio sigui la
que demana la Generalitat de Catalunya i això és comprensible i és obvi que ho hem
d’intentar. Però aquest equip de govern, de la mà del regidor Masana, ho intentarà.
Per tant, considero per resposta la pregunta que vostès formulaven. En aquest
sentit, tanquem el Ple d’avui. Reitero la gratitud per poder assistir, per l’atenció que
han prestat a aquest Ple important on discutíem els pressupostos. Gràcies i els
esperem divendres al Ple extraordinari. Bona nit.

I sense cap més assumpte a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a les vint-i-una hores i
cinquanta-cinc minuts, estenent-se d’allò tractat i acordat la present ACTA, de la que
com a Secretari, en dono fe.

Certifico que aquest document reprodueix l’acta aprovada, de la qual només
s’han eliminat dades en compliment de la normativa de protecció de dades
personals.
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