AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 13 DE GENER DE 2011.

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. 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 )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les dotze hores del dia divendres
tretze 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-. Alcalde- President, 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. Alcalde-President, declara oberta la
sessió, procedint-se acte seguit a
considerar els assumptes, conforme a
l’ordre del dia inicialment fixat.

SR. SECRETARI :
Sr. Santiago González Castellanos
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ORDRE DEL DIA
ÚNIC. Informació sobre la contractació d’un nou Secretari municipal.
1. Informació sobre la relació contractual entre el Secretari i l’Ajuntament.
2. Informació detallada de la retribució que percebrà i el dia d’alta que començarà a
prestar els seus serveis
3. Informació sobre el procés de selecció que s’ha seguit per la seva contractació.

D’acord amb l’establert a l’article 98 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya; i a l’article 12.3 del
Reglament Orgànic Municipal, el Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho demani una
quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació per tractar els assumptes
proposats a l’ordre del dia. En aquest cas, control i fiscalització dels òrgans de govern respecte:
1. Informació sobre la relació contractual entre el Secretari i l’Ajuntament.
2. Informació detallada de la retribució que percebrà i el dia d’alta que començarà a
prestar els seus serveis.
3. Informació sobre el procés de selecció que s’ha seguit per la seva contractació.
Sr. Alcalde-President : Explica en els termes que es desenvoluparà la sessió, produint-se les
següents

Intervencions :
Sr. Alcalde-President : Sra. Mercè Casals, si li sembla doncs, de llegir la primera sol.licitud
d’informació que realitza.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bon dia a tothom.
M’agradaria, Sr. Batanés, si li sembla correcte atès que aquest és un Ple que hem sol.licitat
nosaltres – de la mateixa manera que quan un grup municipal presenta una moció, exposa els
motius - m’agradaria també, al mateix temps, de llegir aquesta sol.licitud d’informació que
nosaltres fèiem, poder detallar una miqueta la motivació d’aquestes preguntes.
Sr. Alcalde-President : Em sembla bé.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si li sembla correcte.
Sr. Alcalde-President : Em sembla bé, sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs, Sr. Batanés, el
passat dia 23 de desembre el nostre grup municipal va sol·licitar a l’Alcalde la celebració
d’aquest Ple per tal de rebre la informació sobre la contractació d’un nou Secretari, referent al
procés de selecció que s’ha seguit i a la relació contractual que hi demanem. I amb la finalitat
de situar-nos, m’agradaria fer una mica d’exposició dels fets, segons les informacions que el
nostre grup municipal ha anat rebent de forma no oficial; i al mateix temps, desmentir les
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declaracions de l’Alcalde al setmanari Montpeità, en les que donava a entendre que el
procediment s’havia fet de forma correcta.
El dijous dia 22 de desembre l’Alcalde va presentar als treballadors d’aquest Ajuntament el Sr.
Roger Cots com a proper Secretari municipal. En aquell moment, el nostre grup de CIU ja
coneixia que l’Alcalde i el Sr. Cots havien fet un tracte, de la mateixa manera que coneixien que
el Sr. Batanés no havia parlat encara amb l’Alcalde de Sant Vicenç. Això, Sr. Batanés, no ho
trobem ben fet, perquè abans de fer-ho públic, hauria hagut de parlar amb el seu homòleg.
Senzillament, per cortesia, i sobretot, per educació. Quina imatge ha donat vostè del nostre
municipi amb aquests fets... perdó.... quina imatge ha donat vostè del nostre municipi a la
comarca quan ha anat per l’esquena i li ha pres el Secretari a un altre Ajuntament. És aquesta
la seva manera habitual d’actuar ? Continuo pensant que tancar un tracte amb un funcionari
sense haver parlat amb l’Alcalde és correcte ? perquè és així exactament tal i com va anar.
Vostè va tardar 7 dies des que va presentar el nou Secretari als treballadors de l’Ajuntament
fins que va parlar amb l’Alcalde de Sant Vicenç, però el tracte ja l’havien tancat molt abans. I la
gent es pot preguntar : si ja ho tenien tot arreglat, perquè hi va anar a parlar amb l’Alcalde de
Sant Vicenç ? Doncs, molt senzill : perquè senzillament necessitaven la signatura d’aquest
Alcalde per poder tramitar la documentació pertinent. Si no hagués estat així, Sr. Batanés,
dubto molt que hagués fet aquest pas. No ens agrada la manera de fer. Vostè com Alcalde té el
deure de representar-nos i la imatge que ha donat de Sant Fruitós amb la seva mala actuació
ha estat molt dolenta. I, de veritat, Sant Fruitós això, no s’ho mereix. Ens agradaria veure per
part seva un gest de penediment i de voluntat de disculpa vers la institució que representa
l’Alcalde de Sant Vicenç i, evidentment, a tots els seus veïns i veïnes.
Feia també vostè referència a l’escrit del setmanari Montpeità que el Sr. Cots és un treballador
incansable que ha demostrat sobradament la seva vàlua a un poble veí. Nosaltres, ni hem
posat en dubte la seva professionalitat, ni la seva vàlua, ni les seves ganes de treballar; el què
nosaltres hem posat en dubte són les maneres que ha utilitzat vostè per contractar-lo.
I fins aquí arribem al Decret que vostè, Sr. Batanés, va signar per demanar a la Direcció
General d’Administració Local l’acumulació de tasques. Per fer-ho més entenedor : de moment,
vostè ha demanat que el Sr. Cots pugui venir unes hores al nostre municipi perquè a vostè li
sembla que hi ha una acumulació de feina, cosa que si ens ho permet, ho posarem en dubte. Si
la Direcció General dóna el seu consentiment, tal i com hem d’esperar, ens agradaria saber
quins dies vindrà el nou Secretari per desenvolupar la seva tasca i fins quan durarà aquesta
situació. Perquè segons les seves pròpies informacions el Sr. Cots s’ha d’incorporar a jornada
complerta a partir del dia 1 de març o almenys això és el què ens van explicar quan parlaven
de la partida de personal als pressupostos del 2012. I exactament, quina serà aquesta relació
contractual a partir del mes de març ? Es demanarà una comissió de serveis i d’aquesta
manera el Sr. Cots no perdrà la seva plaça a l’Ajuntament de Sant Vicenç ? O s’estimaran més
fer un nomenament provisional, perdent d’aquesta manera la plaça que té a l’altre Ajuntament ?
Es presentarà al Sr. Cots a la propera convocatòria per tal d’accedir a la plaça de forma
definitiva ?
I un cop ens hagin explicat tot això, Sr. Batanés, ens queda pendent el tracte econòmic que
vostè ha fet. És cert que vostè ha pactat amb el nou Secretari una retribució bruta de 100.000 €
? Ens agradaria que ens digués si és cert aquest tracte. Volem conèixer exactament el què
vostè ha pactat amb ell. Volem saber el cost real que tindrà per aquest Ajuntament la
incorporació d’aquest nou Secretari. i en aquest sentit, creiem fermament que la decisió política
que han pres és del tot irresponsable. En primer lloc, trobem una valoració a la plantilla de llocs
de treball que és diferent a l’increment de la partida del pressupost; per tant, se’ns fa una mica
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difícil conèixer realment quina serà la retribució anual d’aquest Secretari : poden ser 100.000 €
bruts anuals, poden ser 80.000 €, però el què sí que ens queda clar és que és un sou del tot
desmesurat. Quan ens digui aquest import, Sr. Batanés, li agrairem també que ens digui en què
s’ha basat per justificar aquest sou; jo li explicaré en què em baso per dir que estem parlant
d’un sou desmesurat. Tinc aquí a les meves mans un document editat per la Diputació de
Barcelona : aquest document es diu “Estudi de les retribucions del personal dels ajuntaments
de la província de Barcelona” i té com a finalitat servir d’instrument als polítics a l’hora de
valorar les retribucions del personal. Aquest estudi s’organitza per grups segons el nombre
d’habitants del municipi, segons el seu pressupost anual i també segons la renda per càpita.
D’aquesta manera, trobem que l’Ajuntament de Sant Fruitós està inclòs en el mateix grup que
municipis com Sant Feliu de Codines, l’Ametlla del Vallès, Gironella o Vilassar de Dalt. Als llocs
de valoració de treball, concretament en la classificació dels llocs singulars, trobem el de
Secretaria, amb una classificació del grup A1 i amb una mitjana aritmètica de retribució anual
bruta de 59.737,76 €, molt lluny dels 80.000 o 100.000 € que vostès estan disposats a pagar.
Aquest estudi també fa la mitjana dels municipis per comarques. Així doncs, ens trobem que la
comarca del Bages que inclou els municipis de Sant Vicenç de Castellet i Manresa, la mitjana
aritmètica és de 58.387,42 €. En aquest estudi de la comarca del Bages, veiem que la
retribució màxima en el moment de fer l’estudi era de 70.106,26 € i es tracta de la retribució
anual bruta del Secretari de Manresa, que té una categoria superior a la plaça vacant del nostre
Ajuntament al tractar-se d’un municipi de més de 20.000 habitants. A dia d’avui, el Secretari de
l’Ajuntament de Manresa, per les tasques concretes de Secretari de l’Ajuntament, té una
retribució bruta anual de 71.367 €. O sigui, que el Secretari d’una capital de comarca com és
Manresa, de categoria primera, que és la més alta a l’escala de Secretaris d’habilitació
nacional; que ha aprovat un pressupost de 79.000.000 € i que gestiona un consistori de més de
76.000 habitants, cobra menys diners que el que tindrà Sant Fruitós. I parlant de municipis de
la comarca, podem parlar també de Santpedor : Santpedor té 7.185 habitants, també hauria de
tenir un Secretari de carrera; però resulta que té un Vicesecretari amb una retribució anual de
55.000 € . I Sallent, que té un Secretari-Interventor accidental, amb una retribució anual de
48.000 €. O Sant Joan de Vilatorrada, que té una Secretària que cobra 47.300 €. Bé, ja ho veu,
Sr. Batanés, no hem trobat cap retribució superior als 80.000 € en tots els exemples que li he
posat, que no han estat pocs.
Sap a quina llista podem trobar sous com els que vostè ha pactat ? Doncs hem d’anar a les
llistes oficials de les retribucions anuals brutes de la Generalitat, que també les tinc aquí. En
aquestes llistes, podem trobar sous més elevats dels que hem parlat fins ara; concretament,
podem posar l’exemple de la retribució d’un conseller de la Generalitat : la retribució d’un
conseller de la Generalitat és de 108.576,84 €: i el d’un director general, que és de 80.589, 54
€. Què tindrem a Sant Fruitós Sr. Batanés ? El sou del conseller d’Economia ? O potser tindrem
el sou del Director General d’Administració Local ? Sigui quin sigui, continuem dient que ens
sembla del tot desmesurat, amb el greuge afegit que la decisió política que vostès estan
prenent serà una càrrega econòmica per aquest Ajuntament quan vostès ja no hi siguin, perquè
no estem parlant d’un càrrec de confiança que cessaria en el moment d’acabar la legislatura,
sinó que estem parlant de la retribució d’un funcionari, que en el moment en què tingui la plaça
en propietat tindrà també un dret adquirit per sempre més. I no només això : aquesta decisió
política que tots vostès prendran, perquè és evident que tot i que les negociacions les hagi fet
el Sr. Alcalde, tots els altres regidors de l’equip de govern en seran responsables en el moment
en què donin el seu vot a favor. Aquesta decisió, com dèiem, pot crear un precedent en la
valoració d’altres llocs de treball de la mateixa categoria, com seria el cas de l’Interventor. En el
supòsit que el nostre Ajuntament es proveís també d’un Interventor d’habilitació nacional,
aquest podria demanar una retribució similar a la del Secretari, ja que els llocs de treball estan
equiparats en categoria i en responsabilitat. Sincerament, en aquests moments no puc
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imaginar-me un pressupost municipal on el cost del personal està ratllant ja els límits del
permès amb una càrrega econòmica com aquesta.
Sincerament, senyors regidors, vostès han sospesat tot això que jo els acabo d’exposar ? Són
realment conscients de la importància que té prendre aquesta decisió? Acaben de pujar els
impostos a tots els veïns, ens han demanat un esforç molt gran, ens han dit que els serveis
eren deficitaris; i que el dèficit no podia créixer més i que per això tocava pujar els impostos. I
ara es gastaran gairebé una quarta part de la puja que han fet per pagar el sou d’una sola
persona. Per favor, senyors regidors, senyores regidores, quina credibilitat pensen tenir a partir
d’ara ?
Bé, després de tot el què li he exposat, si és tant amable, Sr. Batanés, d’informar-nos de la
contractació d’aquest nou Secretari, del dia que començarà, de la retribució anual que percebrà
i de quin procés de selecció ha seguit per arribar fins a la seva contractació. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies a vostè, Sra. Casals. Bé, en principi, havia comentat
que llegiríem les tres sol.licituds d’informació. En principi, no les llegirem perquè estan
contingudes en tot el què vostè ha dit ara i en aquest petit resum final.
No hi ha cap inconvenient, ans al contrari, de respondre a tot això que ens sol.liciten amb la
total transparència que és com jo considero i com l’equip de govern que governa Sant Fruitós
de Bages considera que s’ha fet aquest procés, com no podia ser d’una altra manera. I en
aquest sentit, jo vull transmetre a la població, a la ciutadania, que estiguin tranquils, que el
procés aquest s’ha fet seguint la més estricta legalitat i es continuarà fent dins de la més
estricta legalitat. I també per la tranquil·litat dels regidors de CIU. Aquí no hem vingut per
cometre absolutament cap il·legalitat, tot el contrari. I aquest procés així s’ha seguit.
Es parla de contractació : no hi ha contractació. Un secretari no es contracta, és una plaça
d’habilitació estatal : es sol.licita aquesta plaça i es nomena aquella persona perquè prengui
possessió d’aquella plaça. No es contracta. Jo el que em sembla molt bé i crec que és bo
explicar les coses, i en aquest sentit és el què els deia, no ens sap gens de greu explicar
aquest procés i el què pot significar i perquè hem arribat a prendre aquesta decisió o acceptar
el Sr. Cots com a nou Secretari d’aquest Ajuntament. Això no ens fa cap mena de por. El què
potser sí que ens hauria de fer por a tots són les paraules, els conceptes i els enganys
conceptuals que contenen les paraules de la Sra. Mercè Casals; no només les que ha dit ara,
sinó també les que han sortit als mitjans de publicació, mitjans de difusió, els “cops de talonari”
i aquest tipus d’expressions que estan molt, molt, molt allunyades de la realitat i a més a més,
molt allunyades de la legalitat. Per tant, com que nosaltres hem seguit la més estricta legalitat,
no pot ser de cap altra manera. Per tant, no hi ha una contractació aquí; nosaltres no contracte
a ningú, perquè és que no podem. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el municipi de Sant
Fruitós de Bages, des del moment que traspassa la frontera dels 5.000 habitants i des del
moment que té un pressupost ordinari superior als 3.000.000 €, obligatòriament ha de crear
una plaça de Secretaria de segona. Obligatòriament. Com que Sant Fruitós de Bages està
entre els 5.001 habitants i els 20.000 habitants, ha de crear aquesta plaça i a més a més, el
pressupost ordinari és superior als 3.000.000. Al mes de maig de l’any 2001, es crea en una
revisió – en un catàleg de llocs de treball que es diu – es crea aquesta plaça de Secretari. Per
tant, d’acord amb la legislació, l’any 2001, maig de 2001, es crea una plaça de Secretari. I
aquesta plaça de Secretari surt en aquest catàleg, no l’ocupa ningú i tampoc es dota
econòmicament de quin serà l’import que es preveu que cobri aquest Secretari. Perquè a més
a més, aquesta és una dada que la Sra. Mercè Casals ens ha donat moltes xifres i aquestes
xifres – segur que són certes, no en poso cap dubte -, però s’ha descuidat de donar les xifres
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que el govern de CIU de Sant Fruitós de Bages, quan ella també va ser d’equip de govern, va
preveure per aquesta plaça. Perquè potser la meitat del què ha dit no m’ho havia d’haver dit a
mi, sinó que ho havia d’haver dit al Sr. Josep Rafart. Perquè amb les dades que tinc, els diré el
govern on ella estava què havia previst que havia de cobrar si venia un Secretari en aquest
Ajuntament. I aquesta dada és molt important, perquè quan algú només diu la part de la realitat
que l’interessa, està amagant la realitat. I llavors potser haurem d’acabar demanant perquè
amaguen l’altra part de la realitat. Perquè la Sra. Mercè Casals, a més, a vegades em
pregunto si mai ha format part realment de l’equip de govern que havia estat a l’última
legislatura en aquest Ajuntament, perquè jo no entenc que una persona que ha format part d’un
equip de govern parli de contractació quan sap que no és contractació, sinó nomenament. I
quan parli de “cop de talonari”, quan ja hi havia una dotació econòmica que havia de percebre
la persona que venia. I quan parli que jo no he tingut cap deferència cap a l’Alcalde de Sant
Vicenç de Castellet, quan el Sr. Rafart va anar a trucar a les portes de l’Ajuntament de
Navarcles; perdó, no de l’Ajuntament, de la Secretària de l’Ajuntament de Navarcles l’any
2001.... 2005, per fer-la venir cap aquí quan governava CIU a Navarcles. O sigui, que si jo he
d’anar a demanar disculpes a tota la població de Sant Vicenç de Castellet, un dia abans que el
Sr. Rafart vagi a Navarcles a demanar disculpes a tota la població de Navarcles, perquè l’any
2005 va intentar anar a “fitxar”, que és l’expressió que ells fan servir, a la Secretària de
Navarcles, perquè vingués a aquest Ajuntament. Per tant, la història és la que és. I aquí l’únic
que s’intenta és tergiversar una realitat i amagar dades per confondre’ls a vostès. Als que
estem aquí no ens confondrà perquè nosaltres coneixem la realitat. A qui intenta confondre el
grup de CIU al municipi de Sant Fruitós, és a tots vostès; i la confusió que els pugui generar a
tots vostès va en perjudici de Sant Fruitós de Bages. Per tant, aquestes suposades maniobres
d’aquest Alcalde per enfonsar Sant Fruitós de Bages, que crec que intentava fer veure en el
seu discurs la Sra. Casals, jo crec que és exactament a l’inrevés. I no prendre aquesta decisió,
que aquest equip de govern, amb valentia i amb rigor està prenent, és no fer cap favor a Sant
Fruitós, ni ara, ni pel seu futur.
Sant Fruitós de Bages l’any 2001 crea aquesta plaça perquè està obligat a fer-ho. I per tant, ho
fa. En un Ple celebrat el novembre de l’any 2005, governa CIU en majoria en aquest
Ajuntament, es dota econòmicament per primera vegada aquesta plaça. Ells. En aquesta plaça,
com totes, hi ha un salari base, hi ha un complement de destí, hi ha un complement específic,
hi ha triennis i hi ha una Seguretat Social. Jo totes les dades que els donaré és amb Seguretat
Social, perquè sapiguem realment el muntant final, no ens n’hem d’amagar. On es pot incidir és
en el complement específic. Per tant, les xifres que parlarem ara són de complement específic.
El salari base, el complement de destí, els triennis, la Seguretat Social, és una cosa que és la
que és i el complement específic és aquell on, per dir-ho així, hi ha un marge de decisió. Es
dota d’un complement específic de 1.978,03 € l’any 2005. Si el volem actualitzar hem d’aplicar
l’IPC de cada any fins arribar al 2012. I a més a més, en un Ple d’aquest Ajuntament celebrat
l’11 de juliol de 2007 - governa amb majoria absoluta CiU - , s’incrementa aquesta xifra en 275
€ més.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Aquí hi hem d’anar aplicant els IPC successius i després, evidentment,
la rebaixa del 5% ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no.....
Sr. Alcalde-President : ... que es va fer a tots els funcionaris, que es va aplicar a tots els
funcionaris del nostre país. Bé. Aquesta xifra, al final, sumada a les bases salarials que ja estan
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estipulades, dóna la xifra que CIU de l’Ajuntament de Sant Fruitós governant en majoria
absoluta estava disposat a que cobrés un Secretari si optava a la plaça de Secretari per
l’Ajuntament de Sant Fruitós; i aquesta xifra els la daré. Com s’arriba a una plaça d’aquestes ?
Ni amb cop de talonari, ni amb contractació, ni amb amiguismes. El Sr. Roger Cots Valverde, fa
dos mesos que el conec. No tinc cap tipus d’amistat amb ell, ni pretenc tindre-la, és un senyor
que exerceix la seva professió. I a més a més, consta que és dels millors exercint la seva
professió. Alegrem-nos-en, no, d’això ? Escolti, una plaça d’aquest tipus cada any
automàticament, el “Gobierno de la Nación” convoca aquesta plaça, perquè és una plaça
vacant. I cada mes de novembre de cada any, cada any, cada any, totes les places que estan
sense ocupar de Secretaris d’entrada, que se’ls diu, d’habilitació nacional, es convoquen
automàticament. I la majoria van quedant vacants, van quedant vacants, van quedant vacants.
En aquest sentit, l’ajuntament de Sant Fruitós, com que té aquesta plaça vacant, què fa? El
Vicesecretari, Sr. Santiago González, se l’habilita perquè desenvolupi les tasques de Secretari.
I així porta funcionant l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb un Vicesecretari habilitat per
les funcions de Secretari. Però la llei no diu que vostè pot tenir o pot tenir un Secretari
d’habilitació nacional. No, no, la llei diu que un ajuntament de més de 5.000 habitants, ha de
tenir un Secretari; no és allò, “el puc tenir”, no, no, la llei diu “ha de tenir”. Què fem nosaltres ?
Tenir-lo. No ens diu la llei que l’”ha de tenir” ? Doncs, tinguem-lo. Com ? Doncs, donant veus
que l’Ajuntament de Sant Fruitós desitja que algun Secretari de carrera d’entrada ocupi aquesta
plaça. Perquè sistemàticament aquests places van quedant buides perquè no n’hi ha massa,
no n’hi massa; la veritat és que no n’hi ha massa. La veritat també és que ocupar una plaça a
Catalunya o al País Basc d’aquest tipus, com que es demana un nivell de coneixement de la
llengua autòctona, és relativament difícil que algú d’Albacete es presenti a una plaça a
Catalunya o al País Basc. Però podria ser. Escolti, aquí un senyor d’Albacete, que acaba de
sortir dels estudis i acaba de passar les oposicions necessàries, les oposicions per tenir el
càrrec que té el Sr. Roger Cots, no les fan aquest senyors d’aquí. No, no, les fa l’Estat
espanyol. I aquest senyor té una habilitació que li atorga l’Estat espanyol per desenvolupar la
plaça de Secretari. i sistemàticament, ningú es presenta. Però un dia, aquí, un mes de
desembre, hagués pogut aparèixer un senyor d’Albacete que parlés el català més o menys bé i
que hagués passat les proves de parlar català i escriure’l, i que hagués dit “Senyors, m’he
presentat i sóc el nou Secretari de Sant Fruitós de Bages”. I aquí a callar, aquí a callar i a tenir
un Secretari d’Albacete. Quin és el perill ? Saben quin és el perill ? Que moltes vegades
aquestes places, com vostès han sentit que passa als Jutjats, són places de gent que es vol
promocionar. Llavors, et ve aquí un senyor d’Albacete, amb tot el respecte, que potser acaba
de sortir dels estudis, no ha anat enlloc i diu “tu, a mi m’interessa anar a Sant Fruitós perquè hi
estaré allà dos o tres anys per promocionar-me, per aprendre, però jo a Sant Fruitós de Bages
no se m’hi ha perdut res, jo sóc d’Albacete, tu. “Y a mucha honra”. I un Ajuntament es pot
trobar que li vingui un senyor tres anys per promocionar-se i marxar; i després en vingui un
altre de Burgos tres anys i així successivament. Saben el què pot significar per un Ajuntament
això ? Que cada tres anys li vingui un senyor d’on sigui, per “promocionar-se”, no perquè cregui
en el projecte, no perquè cregui en aquella població. No, no, per promocionar-se. I que és molt
digne, eh ? ara no m’interpretin malament, és molt digne que un en la seva carrera professional
es vulgui promocionar. Però jo, amb tot el respecte per la gent que es vol promocionar, jo no
estic aquí per pensar en els senyors que es volen promocionar, estic aquí per pensar per Sant
Fruitós de Bages. Sóc el vostre Alcalde. I aquest és el vostre equip de govern. I estem aquí per
pensar en Sant Fruitós de Bages. Per tant, nosaltres el què hem de fer és ser molt
responsables i si a nosaltres, la llei ens diu que l’Ajuntament de Sant Fruitós ha de tenir un
Secretari de segona, el que hem de fer és intentat a anar-lo a cercar, tenir-lo en les millors
condicions, el millor professional possible i que vingui aquí perquè creu en el projecte que es
vol desenvolupar en aquest poble. Bé, doncs, amb aquesta premissa que crec que és noble i
és correcta, és amb la qual aquest equip de govern, encapçalat pel seu Alcalde, comença a
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buscar la figura d’un Secretari. De quina forma ? No es pot fer d’una altra forma que donant
veus, tu dones veus, dones veus. Perquè no podem anar a contractar, no podem anar a fitxar,
tu has de donar veus i que algú es convenci i digui “Senyors, jo vinc a optar la seva plaça”. I
això és el què ha succeït. Que no els enganyin, això és el què ha succeït. Servidor es posa en
contacte a primers de setembre amb el Col.legi de Secretaris de Barcelona; parlo amb la seva
presidenta en dues ocasions i li demano a la presidenta del Col.legi de Secretaris que
m’expliqui quins són els procediments. Perquè escolti, jo no estic ensenyat de tot. I els que
estem aquí som conscients que tenim mancances. Què fem quan tens una mancança?
Informar-te. Documentar-te. I això és el què varem fer. Com que no la volíem pifiar i com que
volíem fer un procés transparent, clar, legal i que es pogués explicar com estem fent avui, què
varem fer ? Doncs, demanar-li a la senyora presidenta del Col.legi que ens expliqués com
podia funcionar; servidor va anar en dues ocasions a Direcció General d’Administració Local a
Barcelona, perquè el seu director general i perquè persones que hi entenen m’expliquessin
exactament quin era el procés. I quan jo, durant el mes de setembre, vaig rebre tota la
documentació, informació i assessorament possible de sobre com fer-ho, és quan aquest equip
de govern per unanimitat absoluta, varem decidir que havíem d’engegar el procés de trobar un
nou Secretari i no córrer el risc que ens vingués aquí un senyor d’Albacete, amb tot el respecte
pels d’Albacete. Havíem de aprovisionar aquest ajuntament amb una persona amb la capacitat
suficient i demostrada que era capaç de portar endavant un Ajuntament com el Sant Fruitós de
Bages en l’àmbit de la Secretaria. I varem donar veus. I en aquest sentit, quatre persones es
van posar en contacte amb aquest Secretari,... perdó, amb aquest Alcalde, per optar a aquesta
plaça de la que nosaltres havíem donat veus. Però és que a més a més, això es fa així a tot
arreu. I ho varem fer així perquè jo vaig anar a demanar personalment que m’ho expliquessin.
Bé, a aquestes quatre persones que van venir a interessar-se, nosaltres, servidor, els va
explicar la situació de Sant Fruitós, alguns la coneixien més, alguns la coneixien menys; hi
havia gent d’aquí la comarca, com és el Sr. Roger Cots; hi havia una Secretària que era de fora
de la comarca i jo li vaig explicar la situació i on volíem anar i què volíem; també els vaig
demanar que ells m’expliquessin quina motivació els movia a venir aquí, perquè no volíem gent
que vingués ressentida d’un altre lloc per escapar-se d’un lloc, sinó que volíem gent que optés
a aquesta plaça perquè li agradava el nostre projecte, perquè li feia il·lusió treballar per Sant
Fruitós. Si això no és noble, Sra. Mercè Casals, ens ho haurà d’explicar molt bé vostè a
nosaltres, perquè el Sr. Roger Cots Valverde va decidir optar a aquesta plaça ell i no els altres
tres perquè li va fer molta il.lusió poder participar del nostre projecte; no per nosaltres,
nosaltres d’aquí uns quants dies, anys, no hi serem, sinó perquè li feia il.lusió poder treballar
per un Sant Fruitós millor, més avançat i més actual. I aquesta és l’aposta que va fer aquest
senyor per nosaltres.
El dia - crec que ha dit el 22 de desembre, és possible que sigui el 22 de desembre -, jo vaig
presentar al Sr. Roger Cots aquí a l’Ajuntament. Bé, aquest senyor, el què va fer és
acompanyar-me per tot l’edifici perquè volia copsar la dimensió nostra. Jo, en cap cas, i en això
vaig ser molt prudent, el vaig presentar com el Secretari d’aquí, eh ? el vaig presentar sempre
com “aquest és el Secretari de Sant Vicenç de Castellet”, perquè és que és així. Aquest senyor
va venir aquí com a Secretari de Sant Vicenç de Castellet. I a mi em va acompanyar per la
casa, com pot venir un altre i dir un altre senyor, jo el puc acompanyar perfectament a
qualsevol persona que vulgui conèixer com estem funcionant per aquesta casa. És una casa
pública. El Sr. Roger Cots va venir i jo el vaig portar per tot l’edifici. I jo crec que això és
perfectament legal.
El tracte ? Si aquí no hi ha cap tracte de favor. Ja els he dit que jo, al Sr. Roger Cots, l’he
conegut igual que els altres que varen intentar optar en aquesta plaça i que al final ells
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mateixos han decidit de no venir. No hi ha cap tracte de favor envers el Sr. Roger Cots, no el
conec de res, només com a Secretari de Sant Vicenç de Castellet.
Parlar amb l’Alcalde de Sant Vicenç ? Ja els ho he dit, sí, jo vaig anar a parlar amb l’Alcalde de
Sant Vicenç, clar que hi vaig anar. Quan ? Quan el Sr. Roger Cots ens va dir que volia optar a
la plaça. Hi havia d’anar abans ? Jo crec que no. Jo crec que s’hi ha d’anar en el moment en
què s’hi ha d’anar. I efectivament, jo vaig anar a conèixer i a saludar a l’Alcalde de Sant Vicenç
de Castellet, el Sr. Torres, al qual jo ja havia trucat amb anterioritat, però ell no m’havia pogut
atendre. Bé, un dia perquè ell tenia reunions, i un altre dia perquè era els dies de Nadal i
marxava de vacances i ... bé, per tant, jo crec que això s’ha fet amb la més estricta normalitat,
en el ben entès que l’Alcalde de Sant Vicenç de Castellet o el que sigui, quan un funcionari vol
marxar, si vol acumular, hi ha d’estar d’acord. Però si no hi estigués d’acord, aquell funcionari
agafa i marxa igualment, eh ? És que això és una altra de les fal·làcies que ha intentat fer veure
la Sra. Mercè Casals amb tot aquest discurs. O sigui, si un funcionari d’aquest Ajuntament
decideix que agafa i marxa, escolti : agafa i marxa. I l’Alcalde i els regidors, mutis. Per tant,
l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages ha d’anar a demanar-li al Sr. Alcalde de Sant Vicenç de
Castellet “escolti, que m’emporto...., doni’m permís per emportar-me un funcionari” ? No,
senyors, un funcionari és una persona lliure, en aquest país; aquest senyor agafa i se’n va.
“Deixo la plaça i me’n vaig”. Aquí no estem a l’edat mitjana, eh ? No hem d’anar a demanar
“miri...”. No. Sí que és cert, perquè la llei així ho diu i, per tant, en el més estricte compliment de
la llei, quan un Secretari vol acumular – i un altre concepte al que a la Sra. Mercè Casals li
demano que presti atenció perquè li explicaré què vol dir acumulació -, no es tracta
d’acumulació de feina, es tracta d’acumulació de places. Vostè, Sra. Casals, m’ha demanat que
expliqui quina és l’acumulació de feina que tenim perquè aquest senyor acumuli Sant Vicenç de
Castellet i Sant Fruitós. No, perdoni que em vingui el somriure a la cara, però és que no és
acumulació de feina. El concepte “acumulació” el determina la llei, no és acumulació de feina,
és acumulació de llocs. El senyor Roger Cots té una plaça a Sant Vicenç de Castellet i aquí a
Sant Fruitós de Bages ell la ve a ocupar perquè està vacant. I què fa ell ? Acumula, concepte
“acumulació”, acumula dos llocs : Sant Fruitós i Sant Vicenç. No ve perquè aquí se’ns acumuli
la feina, no enganyem a la gent. És un concepte que descriu la llei, “acumulació de llocs”.
Imatge dolenta, tancar un tracte amb un funcionari, li hem anat prendre el Secretari a Sant
Vicenç de Castellet, què pretén Sra. Casals, on vol arribar? On vol arribar amb aquest engany
sobre quin és el procés seguit, estricte, transparent i legal ?
Les maneres. Evidentment, jo vaig a veure l’Alcalde de Sant Vicenç de Castellet, ens estem
una hora llarga parlant. Jo em vaig sentir exquisidament tractat a Sant Vicenç de Castellet per
part del seu Alcalde, exquisidament tractat. I evidentment, sí, ell em va manifestar que li sabia
greu, home i tant, que li sabia greu. I jo els he de dir que, en part i entenguin-me, me n’alegro
que els sabés greu, perquè si ell hagués dit “escolti, ja pot començar a marxar, eh ?” , jo
hagués pensat “compte !”. No, a veure, vejam, siguem normals. És lògic que si Sant Vicenç de
Castellet té un funcionari que li marxa, doncs els pugui saber greu. Però és que això qualsevol
dia ens pot passar aquí a Sant Fruitós, qualsevol dia un funcionari d’aquesta casa ens diu que
se’n va perquè ha trobat una cosa millor o perquè se’n va a viure al Canadà i nosaltres podem
dir “escolti, doncs, ens sap greu, i tant que ens sap greu perquè és una persona que... “. I això
és dolent ? Però és que el Sr. Alcalde de Sant Vicenç de Castellet no s’hi pot negar, com no
m’hi podria negar jo. És que aquest concepte vull que tothom el tingui clar perquè és així. I, per
tant, l’únic que jo parlo amb l’Alcalde de Sant Vicenç de Castellet és que sàpiga que com que
aquest senyor ha demanat l’acumulació per venir aquí i l’hem de signar els dos alcaldes, que
fem el procés de signar-ho. I ho fem. I l’Alcalde de Sant Vicenç de Castellet, sota cap tipus
d’amenaça, signa un document on autoritza l’acumulació de la plaça del Secretari Sr. Roger
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Cots de Sant Vicenç amb Sant Fruitós. Sense cap amenaça, eh ? Sra. Mercè Casals, ni una
sola amenaça. Perquè ? Perquè les coses s’han fet dins l’estricte normalitat. En aquest sentit,
es demana a Direcció General de l’Administració Local, com també és preceptiu, que tingui per
bé aquesta acumulació i que l’aprovi. Això es va demanar a Direcció General de l’Administració
Local - ho tinc per aquí, ara ho trobaré... sí, ho tinc aquí – això es demana el dia 2 de gener. El
dia 2 de gener tenim tots els papers degudament complimentats i això es demana el dia 2 de
gener de 2011. Cada any, a Catalunya es fan una cinquantena de sol.licituds d’acumulació i es
resolen amb una mitjana entre 3 i 4 dies. Davant que aquest cas trigava més del compte, jo
vaig trucar i casualment s’havien perdut un parell de papers. I jo no tinc cap corroboració oficial,
perquè si la tingués potser estaríem al Jutjat, però algú em diu que des d’aquí la comarca s’han
espavilat a trucar al Director general perquè no tingués tanta pressa en firmar aquests papers.
Si això es pot arribar a demostrar, algú de CIU haurà de donar alguna explicació. Quan els
varem dir que aquests papers, com que nosaltres els teníem, jo agafava un missatger i amb
una hora els tenien a Barcelona, aquests dos papers que s’havien extraviat, al cap de vint
minuts varem rebre una trucada que els havien trobat. Compte amb el què fem. Aquest equip
de govern fa les coses amb absoluta transparència i legalitat. Si aquí hi ha algú que mou algun
fil perquè la més estricta legalitat no es compleixi i aquest equip de govern, aconsegueix proves
que això ha estat així, anirem als tribunals. Perquè el què no es pot fer és acusar com s’està
acusant a aquest equip de govern i a aquest Alcalde a la seva persona de fitxatges a cop de
talonari i d’altres paraules que han sortit últimament.
La relació contractual que em demanava la Sra. Mercè Casals, per tant, no existeix relació
contractual. És un funcionari d’habilitació estatal que lliurement opta a una plaça. Aquest
senyor, de moment, vindrà quan Direcció General de l’Administració Local es digni a aprovarho, vindrà per acumulació aquí a l’Ajuntament de Sant Fruitós. I hem quedat amb l’Alcalde de
Sant Vicenç de Castellet, servidor, aquest Secretari i aquest equip de govern que aquest
senyor vindrà els dijous, matí i tarda i ens acompanyarà on nosaltres li sol.licitem que ens
acompanyi per fer-nos assistència com a Secretari on calgui. I a partir de l’1 de març aquest
senyor sol.licitarà, la paraula exacte, comissió de serveis. I estarà aquí llavors a jornada
setmanal complerta a partir de l’1 de març. O sigui, que a partir de l’1 de març de 2011 el Sr.
Roger Cots Valverde, - perdó, 2012, gràcies -, a partir de l’1 de març de 2012 el Sr. Roger Cots
Valverde estarà a Sant Fruitós de Bages de dilluns a divendres, les hores que necessitem. I
així hem quedat amb l’Alcalde de Sant Vicenç de Castellet amb la més estricta cordialitat que
com que ell ara engega un procés per trobar un Secretari que ocupi aquesta plaça que li ha
quedat vacant, aquest Alcalde s’ha compromès a que quan això succeeixi que estigui aquí en
plenitud el Sr. Roger Cots, tindrà una acumulació perquè el Sr. Roger Cots pugui anar el temps
que calgui a Sant Vicenç de Castellet a assistir el nou Secretari. Si això no és cordialitat
institucional entre dos ajuntaments, la Sra. Mercè Casals que ens ho expliqui. El Sr. Roger Cots
acumula des d’ara fins el dia 1 de març les tasques de Sant Vicenç amb les de Sant Fruitós; i a
partir del dia 12 de març, servidor signarà al minut que ho sol.liciti l’Alcalde de Sant Vicenç de
Castellet que acumuli el temps que necessiti a Sant Vicenç de Castellet perquè ajudi a les
tasques al nou Secretari que hi tingui. I no pot ser d’una altra manera. Nosaltres no hem d’anar
a fer la traveta a ningú, ens hem d’ajudar. I com que els funcionaris lliurement poden disposar
del què ha fet el Sr. Roger Cots, entre les administracions no ens queda més que ajudar-nos
entre elles. I això és, simplement, el què han establert l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet : ajudar-nos. I fruit de la conversa que varem mantenir
amb l’Alcalde, fins i tot varem començar a parlar de convenis de col.laboració i de
desenvolupament de temes que ens preocupen en conjunt i en comú. Per tant, imagini’s si va
ser tensa la reunió, que varem ser fins i tot capaços de fer futurs convenis entre els dos
ajuntaments per ajudar en allò que ens calgui mútuament. Aquest és el nivell de crispació que
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la Sra. Casals els intenta vendre i no ha existit. No ha existit. Només n’hi ha un de nivell de
crispació : el de la Sra. Mercè Casals; l’únic.
Tracte econòmic i com s’ha arribat a pactar: sou desmesurat, document de la Diputació, ... Miri,
aquest document de la Diputació, el què deia abans, potser se l’havia d’haver llegit també
l’antic govern, perquè vostè ha parlat de 59.737 €, d’altres municipis 58.387 €, 79.106 € a
Manresa, .... Miri, aquí en aquest Ajuntament – perdonin – aquí en aquest Ajuntament tenim un
Vicesecretari aquí present que desenvolupa tasques de Secretari en aquest Ajuntament.
Resulta que el Secretari de Manresa cobra 79.106 €; i aprovat per CIU en majoria en aquest
Ajuntament durant uns quants anys, el Vicesecretari cobra 71.468 €. O sigui, la Sra. Mercè
Casals ens porta aquí un reguitzell d’imports dels altres municipis – que si 59, que si 58, que
si... Manresa 70.000 – ; l’actual d’aquí Sant Fruitós, 71.468 €. A qui vol enganyar la Sra. Mercè
Casals ? A mi no. I als regidors aquí presents, no. Els vol enganyar a vostès, a mi no
m’enganyarà, amb vostès ho intenta. Però deixi’m dir que tenen la sort que hi ha un equip de
govern seriós i que no es deixa enredar. L’import que cobraria aquest senyor d’Albacete si
vingués a treballar a la Secretaria d’aquest Ajuntament optant a la plaça ell, lliurement, seria
d’alguna cosa més de 84.000 €. Aquest import de 84.000 € el va fixar per dotar econòmicament
la plaça de Secretari d’aquest Ajuntament el Sr. Josep Rafart i el seu equip de govern
convergent. I ara em surt la Sra. Mercè Casals parlant de 50.000 €. Si ells van dotar aquesta
plaça, amb Seguretat Social inclosa, de 84.000 €, en números rodons, eh ? Per tant, a qui
enganyem ?
Càrrega econòmica per Sant Fruitós ? Càrrega econòmica per Sant Fruitós què és ? Pagar
70.000 € i anar coixos ? O pagar-ne 100.000 i anar a tota velocitat ? Què surt car en un
municipi ? Potser també ens ho pot explicar la Sra. Mercè Casals. Aquí, nosaltres, quan ens
hem trobat amb algunes dificultats per desenvolupar la tasca política que volíem, hem decidit
que el què s’havia de fer és complir la llei. I complir la llei era dotar d’un Secretari la plaça que
estava vacant des de l’any 2001. La Sra. Mercè Casals, quan ella era regidora i va tenir
dificultats d’entesa amb el Sr. Vicesecretari, el què va fer va ser no parlar-se durant gairebé un
any.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ostres.
Sr. Alcalde-President : Això és el què va succeir. I això, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no.
Sr. Alcalde-President : Això que aixeca alguna rialla, el què fa és plorar. Això no fa riure, això
fa plorar. Aquí quan no ens hem entès amb el Sr. Vicesecretari, el què hem fet és parlar-ne i
parlar-ne i parlar-ne; i si convé, ens hem discutit, entenent la paraula “discutir”, hem tingut....
clar que sí, perquè nosaltres creiem en un projecte i l’hem de tirar endavant. I el què no és bo
per un municipi és “ara jo m’enfado amb un Secretari i el què faig és no parlar-hi; ara no ens
parlem”. Així es solucionen els problemes ? Això és anar endavant ? És que, és clar, diguemho tot : la Sra. Mercè Casals va sol·licitar aquest Ple extraordinari perquè ho diguéssim tot, per
tant, diguem-ho tot. En tot cas, ella ens haurà d’explicar si és millor anar endavant o “no m’hi
parlo, perquè estic enfadada”.
Precedent per altres funcionaris ? Bé, el precedent per si venen altres funcionaris com ha
mencionat l’Interventor, escolti, el precedent que hi ha aquí és que hi havia una plaça
convocada, que no estava ocupada per ningú. I que ells l’havien dotada amb 84.000 €,
Seguretat Social inclosa. Demanava si els regidors han sospesat aquesta decisió : no aquesta,
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

11

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
SECRETARIA
Secció Ple

no. Jo puc dir que en el temps que hem portat governant, totes i absolutament totes les
associacions d’aquest equip de govern han estat sospesades i molt sospesades per tot l’equip
de govern. És a dir, no hi ha ni una sola decisió que no passi pel consens i el diàleg entre tots
els formants d’aquest equip de govern.
Ha tornat a sortir la paraula “pujar impostos”. Bé, pujar impostos. CIU va votar en contra de les
ordenances fiscals per l’any 2012, dient que eren tant dolentes i acabat el període de presentar
al.legacions, no n’ha presentat ni una. És que potser ens han d’explicar més coses ells a
nosaltres que nosaltres a ells. Si jo voto que no, perquè això que fan vostès està molt
malament i després tinc un mes per presentar al.legacions i no en presento ni una. Així ho hem
fet malament o no ? Perquè si ho hem fet malament i vostè sap com ho ha de fer bé, presenti
una al.legació, expliqui quin era el seu pla, proposi,... No, no : “heu apujat impostos, sou
dolents, nosaltres....”, però no presenten ni una sola al.legació. Siguem seriosos, si us plau.
Demanava l’import que el Sr. Roger Cots cobrarà. Miri, el Sr. Roger Cots tindrà un cost anual
per aquest Ajuntament de 101.938, 60 €, Seguretat Social inclosa. 101.938 €. Són molts o són
pocs diners ? Jo crec que els puc garantir que són els que toquen. Aquest senyor ve aquí amb
tant sols un increment de 17.000 € respecte la xifra que CIU tenia prevista que cobrés un
Secretari que pogués venir d’Albacete, per entendre’ns. Si per reduir el risc que ens vingui un
senyor que ve aquí a promocionar-se, som capaços de donar-li 17.000 € més a una persona
que ve aquí perquè creu en nosaltres i en el nostre municipi. El famós “cop de talonari” són
17.000 € per algú que ve perquè creu en nosaltres. No, en nosaltres, no, en aquest poble.
Nosaltres passem, Sant Fruitós queda. 17.000 € val que vingui aquí un senyor que creu en
aquest municipi. Però és que a més a més, aquest senyor, respecte Sant Vicenç de Castellet,
perquè en aquesta llista tant llarga que ha fet la Sra. Mercè Casals, Sant Vicenç de Castellet
deliberadament no hi era; i ens ha explicat el què es paga a municipis més enllà de Collserola,
el Sr. Roger Cots ve aquí cobrant 6.000 € més que a Sant Vicenç de Castellet. 6.000. A
101.000 treguin-li 6.000 i sabran el què cobrava a Sant Vicenç – bé, cobrava, el què costava,
perdó, el què costava, parlem amb propietat. Disculpeu ara, no el què cobrava, el què costava,
perquè aquí hi ha Seguretat Social també inclosa. Per tant, en aquesta llista de 50.000s que ha
fet la Sra. Mercè Casals, s’ha descuidat una xifra una mica més altra de Sant Vicenç de
Castellet. Aquesta és la realitat i no és una altra.
Ara bé, ens sortirà més econòmic ? Miri, Sant Fruitós de Bages té una mitjana d’expedients
judicials en marxa que supera la mitjana de qualsevol municipi d’aquests que li agrada tant que
ens hi comparem a la Sra. Mercè Casals. Superem amb escreix la mitjana de processos
judicials iniciats. Potser perquè no teníem un Secretari amb les aptituds que li toquen per la
plaça que havia d’ocupar. I amb això no estic desmereixent el Sr. Santiago González. Que
ningú m’interpreti malament. Estic parlant que havíem de tenir un Secretari amb una
qualificació, que no hi era. Mirin, a més a més, tenim lletrada, o sigui, tenim advocada pròpia en
aquest Ajuntament. Nosaltres som del parer que amb uns processos ben portats ens
haguéssim estalviat moltes demandes. I si volen els dono exemples de demandes que estan
nosaltres aquí es volien iniciar i no hem deixat que s’iniciessin i hem pogut resoldre. Perquè a
la que resols una demanda abans que arribi al Jutjat, t’estalvies un advocat, un procurador,
segurament les costes i a més a més, t’estalvies els interessos si perds. I no cal que posi
exemples. Miri, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’any 2009 va destinar 18.876 € en
temes judicials : advocats, procuradors, etc. L’any 2010 varem destinar, van destinar, 44.899 €
en advocats i procuradors. L’any 2011, 67.313 €. Aquest Secretari nou que vindrà ens pot sortir
molt barat, eh ? De què estem parlant ? De demagògia barata ? De fer veure que l’Alcalde de
Sant Vicenç i el Sant Fruitós estan enfadats ? De fer veure que hem anat a robar un funcionari
? De no reconèixer que hi havia algun problema quan el Sr. Rafart l’any 2005 se’n va anar a
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Navarcles a veure si convenç a la Secretària de Navarcles que vingui ? O hem d’anar per
treballar seriosament i creure que és inadmissible que ens gastem 67.000 € en advocats i
procuradors en aquest Ajuntament ? Perquè reduint això a la meitat hem pagat la meitat del
sou del Sr. Roger Cots. Per tant, poca broma amb els números. Són coses molt serioses. I això
que serà una càrrega econòmica per Sant Fruitós, no. El què és una càrrega econòmica és
pagar 67.000 € en advocats i procuradors externs perquè ens intentin salvar de no sé què. Ah, i
les sentències contràries i a pagar 1.800.000 €, eh ? Així que poca broma.
Miri, aquest equip de govern ha intentat posar números als expedients. Des de Secretaria no
ho hem aconseguit, no es veu bé. Posar números als expedients. La cota urbanística de Berga
I, subsector 2, pendent de pagar, de 260.000 € que estava acordada en un Ple l’any 2007 i a la
que no s’havia fet front i que va entrar una demanda que vostès ja han vingut a algun Ple o
l’han seguit, en són coneixedors: sobre la meva taula, van arribar tres documents : la contesta i
oposició a la demanda, la contractació d’un advocat i d’un procurador per tirar endavant el tema
cap el Jutjat. Aquests documents es preparen des de Secretaria. Aquests documents es
preparen des de Secretaria. I servidor va dir que no. Que jo no em gastava ni un euro en cap
advocat ni en cap procurador. I que si hi havia un acord de govern de l’any 2007 on deia que
havíem de pagar, el què havíem de fer era pagar. Però a mi, des de Secretaria, m’arriben uns
documents perquè signi que el primer que haurem de fer és fer una previsió de pagament, de
provisió de fons en un advocat i en un procurador. Això és sortir car o és sortir barat ? És molt,
molt, molt important la funció de Secretaria. I el Sr. Santiago González és molt bon
Vicesecretari. I el Sr. Santiago González es queda aquí a l’Ajuntament perquè té plaça aquí i si
ell es vol quedar, es queda. Evidentment, que es queda. I treballarà amb nosaltres, colze a
colze amb el què faci falta. Evidentment. Però potser ens manca aquella peça que és la d’un
Secretari d’entrada que la llei a més a més ens diu que hem de tenir. I no podem, no. Hem de
tenir. Necessitem planificar expedients. Necessitem una cultura de diàleg i de conversa. Aquí el
“tot és no”, fins que no es demostri el contrari, s’ha acabat. Aquí tot és sí, si no hi ha una llei
que digui que no es pot fer. I aquesta cultura és la que té aquest equip de govern i és la que
portarà en aquest Ajuntament el Sr. Roger Cots Valverde. El Sr. Santiago González, quan jo li
vaig comunicar aquesta nova situació i la incorporació aquesta, ell mateix em va dir, que ell
sabia, era conscient, sabia que algun dia això acabaria passant. No hem fet res que no es
pugui fer. Hi ha una plaça convocada. “Sí, senyor, jo sé que algun dia acabarà passant”. Ell,
evidentment, en l’exercici de les seves funcions, com no pot ser d’altra manera, l’únic que va dir
va ser “Sr. Alcalde, faci-ho dins de la més estricta legalitat”, que és el què ell ha de procurar,
que els processos es facin dins de l’estricta legalitat. I això jo li vaig garantir i ho estem fent.
Estricta legalitat. Sabent que això algun dia s’havia de produir. Perquè ? Feia onze anys, onze,
que això s’havia d’haver fet. Onze anys. Si hi ha hagut un govern durant 11 anys que no era
capaç de prendre decisions, doncs el problema no és nostre, deu ser del govern que hi va
haver que no va prendre decisions. Aquest govern està aquí per prendre decisions per Sant
Fruitós. I això és el què estem fent. I això no és ni més ni menys que una decisió més de les
que s’han pres. Gràcies. Algun aclariment, Sra. Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, la veritat és que
m’agradaria fer-ne més d’un. Vostè ha fet una exposició llarga i extensa, ha dit moltíssimes
coses. Ha actuat com ja ens té acostumats, Sr. Batanés, de no dir, potser mentides, que en
algun cas ho haurem de comprovar; però no dir tampoc la veritat i donar a entendre una cosa
per una altra.
Vejam, en el tema de la contractació : quan jo parlo de contractació, parlo d’acord entre dues
parts. I el que hi ha hagut aquí ha estat exactament un acord entre les dues parts, que són
vostè i el Sr. Cots. No hem parlat mai d’il·legalitat. En cap moment. Per tant, vostè no utilitzi
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aquesta paraula perquè nosaltres no l’hem utilitzada mai. Vostè no ha fet res il·legal, ha fet
alguna cosa poc convencional, les formes en com les ha fet. Vostè em diu que l’entrevista amb
el Sr. Alcalde de Sant Vicenç va ser del tot cordial. Escolti’m, vostè ho ha vist això ?
Sr. Alcalde-President : Sí, sí, ho he vist.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ho ha vist ? Ho ha llegit?
Sr. Alcalde-President : Ho he llegit.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’ho invento, jo ? si dic
“l’Alcalde de Sant Vicenç qualifica el fitxatge de “cop de talonari””. No ha estat el grup municipal
de CIU qui ha utilitzat per primer cop aquest concepte. L’ha utilitzat el propi Alcalde de Sant
Vicenç, perquè així és com s’ha sentit. El Sr. Alcalde de Sant Vicenç, que estava molt content
amb el seu Secretari, perquè és una persona de vàlua, reconeguda i que nosaltres no hem
posat en dubte tampoc en cap moment, com ja he dit abans, s’ha sentit molt ofès i molt
menystingut pel fet que vostè no fos capaç d’anar a parlar amb ell i explicar-li les seves
intencions. I això és així. I no m’ho invento jo. Hi havia una altra manera de fer-ho, Sr. Batanés.
Tot el què vostè ens ha explicat ens sembla molt bé. Tenen vostès tot el dret a mirar o intentar
de fer venir un funcionari amb la categoria que li pertoca a Sant Fruitós. És cert. I el Sr. Rafart
ho va fer en un moment en què una servidora no era regidora d’aquest Ajuntament. Li recordo
que jo vaig començar a la legislatura del 2007. Més que res, per si vostè va confós amb les
dades. Vostè podia fer els passos que ha fet, que estan bé; podia haver parlat amb el Sr. Cots,
que està bé; el Sr. Cots ha mostrat un interès, molt bé. Si realment ell hagués tingut intenció de
canviar i de venir a Sant Fruitós, ho hauria fet; s’hauria presentat al concurs que es celebra
cada any. I no ho va fer. Si realment la plaça que nosaltres teníem, com diu vostè, pujava tants
diners, la valoració que varem fer nosaltres, escolti’m, l’acord de Ple al què vostè es referia de
data 9 de novembre de 2005, diu : “L’import anual de les retribucions brutes anuals ascendeix a
la quantitat de 52.143,28 €, referida a 14 mensualitats”. Vol dir que no ens vol confondre vostè,
donant dades amb Seguretat Social inclosa, Sr. Batanés ? No hi he parlat amb cap moment, jo,
de la Seguretat Social; he parlat de la retribució bruta, però no de la Seguretat Social. Si vol
que parlem de Seguretat Social, haurem d’incrementar aquests números que jo li deia. Per tant,
quan vostè m’està dient que nosaltres teníem valorada aquesta plaça en 70.000 € o que el Sr.
Secretari ara cobra 70.000 €, no és cert. Tenim aquí la plantilla, que la varem aprovar al passat
Ple – perdó, aquí - , la plantilla que va aprovar vostè aquest passat Ple i diu que “el cost brut
anual del Vicesecretari són 59.368” – em posaré les ulleres, perquè no m’hi veig gaire bé -.
59.388,60 €. Això ho va aprovar vostè; per tant, no intenti confondre la gent, afegint aquí el cost
de la Seguretat Social i parlant d’un sou de 70.000 €, perquè no és cert. Perquè el sou brut
mensual del Vicesecretari actual és de 4.291,24 € i això ho va aprovar vostè fa 2 dies. Fa 2
dies.
Després, jo li he demanat quin tracte va fer vostè. Vostè em diu que vindrà el Sr. Cots per un
import de 101.000 €, Seguretat Social inclosa. Vostè aquest concepte el té clar? I el Sr. Cots
també el té clar aquest concepte ? Que els 101.000 € seran amb la Seguretat Social inclosa ?
M’agradarà veure-ho. Si és així, em sembla molt bé. Però el què jo li deia, Sr. Batanés, vostè
podia haver seguit aquest camí sense la necessitat de contractar – i ja li he dit, contractar,
perquè vostè s’ha posat d’acord amb aquest senyor – a jornada completa. No era necessari.
Aquest senyor podia haver estat aquí fent l’acumulació, que és acumulació de llocs de treball,
però també per acumulació de feina. Vostè pot anar a buscar una persona perquè té molta
feina. I ja tenim un lletrat i tenim un Vicesecretari, però tenim molta feina i podem disposar per
un temps d’un nou funcionari. Vostè podia haver fet això. Aquesta acumulació d’ara que vostès
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han demanat fins que aquest senyor es pugui incorporar en comissió de servei, vostè ho podia
haver fet tranquil·lament durant 2 anys. Durant 2 anys. D’aquesta manera hauríem compartit el
Secretari amb l’Ajuntament de Sant Vicenç. Això és habitual entre diferents municipis, entre els
municipis, entre els ajuntaments. Es fa. Perquè ? Perquè hi ha més caps que barrets, Sr.
Batanés. Hi ha moltes més places buides que funcionaris disposats o preparats per omplir-les. I
és per això, que l’Ajuntament de Sant Fruitós no tenia la seva plaça ocupada; ni el de
Santpedor, ni el de Sant Joan, ni el de Navarcles, ni el de molts altres municipis a la comarca.
A la comarca no, a Catalunya, a Espanya. No és un problema de Sant Fruitós, no és que
aquest govern que ha estat governant a Sant Fruitós hagi estat negligent perquè no ha ocupat
com és d’obligació aquesta plaça. L’obligació és de tenir-la creada i això es va fer. Que potser
s’ha intentat en alguna ocasió d’omplir-la ? No sé de quina manera perquè jo, jo, Sr. Batanés,
no ho he fet. Perquè no he estat mai Alcalde d’aquest poble, Sr. Batanés. Per tant, no he tingut
aquesta decisió. I que ho hagi fet algun altre, no li criticaré. El què hem criticat nosaltres des del
primer moment és de la manera que vostè ho ha fet, d’anar d’amagat de l’Alcalde de Sant
Vicenç. I li repeteixo, perquè ha estat així. I vostè el va trucar, Sr. Batanés, el dia 23 de
desembre, quan nosaltres ja havíem fet el primer comunicat de premsa; quan ja havien trucat
de Ràdio Manresa, a veure què estava passant. Va ser llavors quan vostè hi va parlar. No hi va
parlar, el va trucar. I no el va atendre fins el dia 29 de desembre. I l’endemà vostès ja signaven
els documents. Evidentment, que els va signar. Perquè el Sr. Alcalde de Sant Vicenç no té cap
mena d’intenció ni de tallar-li les ales al Sr. Secretari, ni de frenar-lo. I si és voluntat d’ell de
marxar, el Sr. Alcalde de Sant Vicenç li donarà les facilitats que facin falta. Perquè estem
parlant d’un professional. Un professional que ve a Sant Fruitós, ens diu vostè, a parlar perquè
li agrada un projecte. El seu projecte. M’està dient que el senyor ho ha dit. Després ha
rectificat, però ho ha dit un munt de vegades : creu en el nostre projecte, creu en el nostre
projecte. A vostè li sembla bé parlar d’un funcionari dient que creu en el projecte polític d’un
equip de govern ? Això per a mi és vergonyós. I vostè ha fet èmfasi en això. I després ha
rectificat. Després ha rectificat, potser perquè s’ha adonat de què el que estava dient és molt
greu, Sr. Batanés. Un funcionari no pot anar a un municipi per un projecte d’un equip de
govern. Mai de la vida. Mai. I dubto que aquest senyor ho fes per això. En dubto. El tinc en molt
bona consideració, no perquè jo el conegui, sinó per les referències que en tinc del propi
Ajuntament de Sant Vicenç, com a professional. I també em consta que és una persona amb
aspiracions i que té ganes de prosperar. I això és molt lícit i és molt honorable. I aquest senyor
ve aquí amb aquest sentit, de prosperar. I vostè ho ha dit. I vostè té la garantia que aquest
senyor no farà el mateix que el senyor d’Albacete, que vindrà aquí per prosperar, per millorar i
en el moment en què tingui l’ocasió, se n’anirà a un Ajuntament molt més gran ? A vostè li ha
donat la garantia aquest senyor que es quedarà aquí de per vida ? Però vostè què ens vol
vendre, Sr. Batanés ? Com és possible que digui tot el què ens ha dit ? Tot això, tot això, el
temps ens ho anirà demostrant. I en aquest moment, el què està clar, no avui, perquè avui no
aprovarem absolutament res. El moment en què vostès portin a aprovació el sou d’aquest
senyor, que encara no m’ha quedat clar, no m’ha quedat clar del tot; jo vull veure si realment el
sou que portarem a aprovació, els 101.000 € tindran la Seguretat Social inclosa. Si és així, en
el moment de la seva aprovació, vostès estaran creant aquest precedent que jo li he dit. Que
en el moment en què aquest Ajuntament tingui un interventor habilitat nacional, li podrà
reclamar també aquest sou. I que tindrem a més a més un Vicesecretari, que està assegut avui
en aquesta taula i que espero que hi sigui, perquè ell coneix molt bé aquest municipi , el coneix
molt bé i té moltíssima experiència – aquest senyor, continuarà en la seva plaça fins que es
jubili. Fins que es jubili, si ell vol. I això és un cost, també, per aquest Ajuntament. I vostè això
ho havia d’haver valorat. I que tenim una lletrada amb una plaça fixa, també. I que això també
és més cost d’aquest Ajuntament. Per tant, li torno a repetir, vostè podia haver demanat una
acumulació més llarga, aquest senyor podia haver vingut aquí tres dies a la setmana, dos dies,
per tot això que vostè té al cap. Que em sembla molt bé. Jo he estat regidora de govern quatre
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anys. Conec el Sr. Santiago bastant bé. I és cert que hem tingut els nostres “rifi-rafes”, mai ens
hem passat un any sense parlar-nos. Això no sé d’on ho ha tret. M’ho imagino, m’ho imagino
per una conversa que jo vaig tenir amb un regidor del seu equip de govern, en què li vaig
explicar un cas concret. Però en cap moment li vaig dir un any. El què passa és que vostè
potser deu exagerar les coses. O aquesta persona les hi ha exagerat. Sí que és cert que una
vegada em vaig enfadar molt amb ell. És cert. Tinc tot el dret a enfadar-me amb una persona.
Però no és cert que jo hagi passat un any sense parlar-me amb aquest senyor. Això és
completament mentida. Com moltes altres coses que vostè ens ha dit. La veritat és que una
mica tinc la mateixa sensació que tinc sempre amb vostè, que ens vesteix les coses, ens les
vesteix, ens les explica a la seva manera, fa veure que sóc jo la que vol confondre la gent i, en
realitat, Sr. Batanés, qui està confonent a la gent és vostè mateix. És vostè. Les coses són molt
clares : vostè va parlar amb l’Alcalde de Sant Vicenç abans de presentar – perquè vostè diu “el
senyor Cots va venir a aquest Ajuntament perquè li vaig ensenyar les instal.lacions”, sí, és
veritat. Però vostè el dia abans o el mateix dia al matí, se’n va anar secció per secció d’aquest
Ajuntament i els va anar dient a cau d’orella que els portaria un nou Secretari, que els
presentaria el que seria el futur Secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós. Això dit pels propis
treballadors d’aquesta casa. No m’ho invento jo. Vostè no em va venir a dir a mi “presentaré el
nou Secretari”. És més, li va ensenyar totes les instal.lacions de la casa, excepte el despatx de
la oposició, miri quina casualitat – que nosaltres hi érem aquell dia, perquè era un dijous a la
tarda i és el dia que nosaltres habitualment venim – i no es va dignar a ensenyar-li aquella
dependència. És curiós, eh ? Però, bé, és la seva manera de fer, Sr. Batanés, és la seva
manera de fer, ja ens hi té acostumats i és el què tindrem durant molt de temps. Només és...
bé, ens hem informat, ens hem informat de la manera que s’ha fet – que no ens sembla bé – ;
no és il·legal, ja ho he dit, no hem parlat mai d’il·legalitat, però no s’ha fet bé, la imatge que hem
donat no és bona; i l’Alcalde de Sant Vicenç està molt enfadat. I si a vostè li sembla que va
tenir una trobada molt cordial, és que vostè té un idea molt allunyada de la realitat. Bé, només
dir-li que segurament aquest senyor li va dir a vostè que estava molt enfadat. M’estic
equivocant ? Li va dir que estava molt enfadat ? Per tant, quan una persona li diu al seu
interlocutor que està molt enfadat, difícilment es tracti d’una conversa cordial. El què passa és
que és un senyor molt ben educat.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs, li respondré aquests dubtes que
encara li han quedat.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Jo li
demanaria al Sr. Alcalde ...
Sr. Alcalde-President : Sí ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... en el
moment que cregui oportú, em pogués donar paraula per algunes al·lusions que ha fet el grup
de CIU.
Sr. Alcalde-President : Doncs...
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Li
demano al Sr. Alcalde que si és possible que em doni torn de veu per algunes al·lusions del
grup de CIU.
Sr. Alcalde-President : Doncs, faci vostè ús de la paraula i , doncs, la Sra. Mercè Casals li
respon a allò que li comenti. Endavant, Sr. Casero.
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Vejam,
la Sra. Casals és regidora des de l’any 2007, si no vaig equivocat i els regidors més veterans
de la sala serem el Sr. Roger Grandia i un servidor de vostè. Per tant, el què diré ho puc dir
amb ple coneixement de causa. Abans, el Sr. Alcalde ha fet una relació del cost econòmic que
ha tingut per aquest municipi la quantitat que hem hagut de pagar en serveis jurídics externs.
D’acord ? Jo voldria deixar molt clar, amb l’autoritat que em pugui donar el temps que porto de
regidor en aquest Ajuntament, que bàsicament els principals responsables d’aquesta situació
han estat els diferents equips de govern de CIU que han estat incapaços de fer una gestió
correcta i han estat molt capaços de reincidir en l’error en diverses ocasions. Avui crec que no
és el moment de comentar-ho amb profunditat, però l’hemeroteca està aquí i les actes de tots
els Plens que s’han dut a terme en aquest Ajuntament amb les intervencions dels successius
equips de govern i oposició, on quedarà palès que el què estic dient és veritat. En principi no
volia dir res més. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. Sra. Casals ? Li vol comentar alguna cosa al Sr.
Casero en relació al què ha dit.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : No ? Gràcies, doncs. Bé, jo el què faré per contestar aquests dubtes
que encara li quedaven és aportar dades. Ha tornat a parlar d’un sou convingut amb el Sr.
Roger Cots. Miri, aquest sou o el cost – deixi’m tirar una mica enrere, parlàvem del cost. Jo les
xifres que he donat, fins i tot les del Vicesecretari, el Sr. Santiago González, és del cost. El què
hem de conèixer és què costa en aquesta casa cada cosa. Per tant, el cost és el que cobra,
més les retencions, més la Seguretat Social. Per tant, parlem de cost. I en aquest sentit, vostè
hauria d’aprovar que jo hagi parlat de cost, perquè quan aquest equip de govern es va dotar del
seu sou i varem fer la rebaixa i varem donar números, vostè sempre els va demanar amb la
Seguretat Social inclosa, amb la Seguretat Social inclosa, amb la Seguretat Social inclosa. I
això va ser un tema molt reiteratiu, que quan nosaltres donàvem la xifra dels nostres sous,
vostè dia “Seguretat Social inclosa, Seguretat Social inclosa”. Bé, resulta que avui aquest
Alcalde dóna les xifres amb Seguretat Social inclosa. Ah, avui no. Avui havien de ser sense.
Per tant, coherència i quan jo estic content perquè dic “avui li donaré les dades amb Seguretat
Social inclosa, que ella tant demanava, ah, avui no, avui havien de ser sense”. El Secretari
actual consta en aquesta casa aquests 71.468 € que he dit. Costa. I el Sr. Roger Cots Valverde
costarà, Seguretat Social inclosa, 101.938,60 €. I això qui ho aprova ? El Sr. Alcalde ? No. Els
senyors regidors de l’equip de govern ? No. Això s’aprovarà, si s’aprova, a través d’un Ple
municipal. Perquè ? Home, perquè els alcaldes no facin tonteries. No va l’Alcalde i diu “miri, Sr.
Roger Cots, miri que em cau bé; tant, tant; 101.000 €”. No, no, no, no. El sou i el què costa a
aquesta casa el Sr. Roger Cots Valverde o qui sigui ho aprova el Ple. Donem les dades reals,
perquè vostè ha semblat, jo diria que ha quedat bastant clar que deia que “vostè, Sr. Alcalde,
ha pactat amb el Sr. Roger Cots i ha pactat i ha pactat i li pagarà i li pagarà”. No, no, no, és el
Ple municipal qui corroborarà aquesta xifra que nosaltres proposarem, l’equip de govern;
lògicament, l’equip de govern proposarà una xifra i haurà de ser aprovada per Ple. O sigui que
anem amb les dades reals per endavant.
Anar d’amagat. Vostè diu “vaig parlar amb Ràdio Manresa per veure el què passa”. Doncs
haurem de trucar més sovint a Ràdio Manresa, que ens expliqui el què passa. Ens ho hagués
pogut demanar a nosaltres.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No he dit això.
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Sr. Alcalde-President : Perdoni, no, no pot parlar. He parlat amb Ràdio, varem parlar amb
Ràdio Manresa a veure què passa. Bé, doncs, ja trucarem tots a Ràdio Manresa. El què passa,
simplement, és que un funcionari ha decidit venir aquí i jo celebro enormement, enormement,
enormement, que en aquest segon parlament seu ha dit en reiterades ocasions, que ho havíem
fet bé i que endavant. Això, fins i tot em farà gràcia repassar l’acta perquè en dues o tres
ocasions ha dit que ho havíem fet bé. Doncs estic content, perquè vostès demanen un Ple
extraordinari per resoldre dubtes i nosaltres hem vingut aquí a resoldre’ls. Si a resultes de
resoldre aquests dubtes, el seu discurs tant contundent inicial, canvia cap a un discurs més de
“Bé, veiem que és tot legal i que s’ha fet bé i que això”, doncs , jo ho celebro, ho celebro
enormement, perquè crec que això era un dels destins d’aquest Ple extraordinari d’avui, que si
algú tenia algun dubte o alguna reticència se li aclarís. I potser tampoc no surt amb el 100% de
convenciment, però surt pensant allò que jo pensava no era del tot així, perquè així ho hem
explicat. I el Sr. Alcalde de Sant Vicenç de Castellet a mi em va tractar exquisidament i ho
tornaré a repetir. I sí que és cert que en un diari digital surten unes declaracions seves, i em
sembla molt bé, és lliure de dir el que a ell li sembli oportú i jo no dono més valor que el que diu
aquest diari digital. Jo vaig estar una hora llarga allà amb ell. Durant aquesta hora varem
saludar també a la Sra. Glòria que és del partit del PSC amb coalició amb el govern del Sr.
Torres; i varem estar un moment parlant tots tres. O sigui, que la Sra. Glòria també ens podria
dir en quin ambient de cordialitat. Varem estar una estona parlant amb una funcionària que jo
conec, que havia estat a Santpedor; una funcionària que havia anat de Santpedor a Sant
Vicenç. I varem estar parlant una estona amb ella. I després ens varem asseure també una
estona amb el Sr. Roger Cots i varem estar tots tres allà. I, per tant, la sensació que aquesta
hora llarga que ens varem trobar va discórrer en el tracte més cordial, jo crec que la Sra. Glòria,
la funcionària que hi havia allà i el Sr. Cots, tots tres també la tenen. I vostè ho ha dit : el temps
dirà com s’han fet les coses. Per tant, les declaracions aquestes del Sr. Torres dient que està
enfadat, bé, jo les entenc; jo les entenc, està enfadat, clar que està enfadat, però no amb
l’Alcalde de Sant Fruitós, està enfadat perquè tenia allà un senyor que feia molt bé les coses i
ha decidit que se’n va a un altre municipi. I per això està enfadat l’Alcalde de Sant Vicenç de
Castellet. I en aquest sentit, perquè entenc el seu enuig - perquè l’entenc, perquè jo
segurament estaria igual – doncs per això quan ell demani acumulació perquè el Sr. Cots pugui
anar allà, per això li vaig dir que sí immediatament; perquè l’entenc. Oh, i tant, que l’entenc. I si
fos a l’inrevés, jo estaria igual, suposo : emprenyadíssim. “osti, marxa una persona que té una
vàlua important, estic emprenyat, què hi puc fer ? emprenyar-me. I res mes. Emprenyar-me
amb l’Alcalde ? No. Amb l’Alcalde Sant Fruitós no.” Si, escolti, és el funcionari qui decideix
marxar; és que és això el què ha de quedar clar : és el funcionari qui decideix marxar.
Allò del concurs que ha mencionat vostè ? El dubte que té del concurs : miri, el concurs anual
aquest que explicava que es fa cada any, es fa al novembre. Aproximadament, es tanca al
moment de poder-lo presentar, el 28 de novembre. Perquè no es va presentar el Sr. Roger
Cots el 28 de novembre ? Bé, perquè no ho devia haver decidit, si volia venir aquí o no. Per
tant, aquest senyor, el 28 de novembre no es va presentar perquè no ho tenia decidit. I el
moment en què ho decideix, doncs fa el què legalment la llei preveu per poder-ho fer. Perquè si
la llei no preveiés això, voldria dir que només el 28 de novembre de cada any, tots els
Secretaris podrien canviar de municipi. No, la llei, com que és sàvia, diu “bé, el 28 de novembre
o el 29 o el 27 o 30 de novembre de cada any es tanca el presentar-se en aquest concurs, però
si vostè pren la decisió el gener o el febrer o el desembre, la llei li garanteix un procediment
estrictament reglat perquè vostè pugui fer aquest pas”. A l’espera de què? Que el 28 de
novembre de l’any que ve es pugui presentar. I el Sr. Roger Cots és el què té intenció de fer :
primer, estarà aquí per acumulació; a partir de l’1 de març estarà aquí per serveis; i el
novembre de l’any 2012, es presentarà en aquest concurs. I que això és garantia que el Sr.
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Roger Cots es quedarà aquí durant molts anys ? Jo no li puc garantir. Jo no li puc garantir : el
Sr. Cots al cap de dos mesos pot marxar ? Evidentment. Què passa amb el senyor d’Albacete
que deia allò que ve dient-te “no, no, jo només vinc per promocionar” ? Aquest segur que
marxa. Clar, si un ja et diu que només ve per promocionar, aquest segur que marxa, o sigui, no
sortim de dubtes. El que et ve perquè creu en un projecte de poble – i jo la paraula “projecte
polític” crec que no l’he dit – creu en un projecte de poble, evidentment, el projecte de poble qui
li ven ? Nosaltres, clar, el projecte de poble el venem nosaltres, venem, l’expliquem,
lògicament. I aquest senyor, com que creu en el potencial de Sant Fruitós de Bages com a
municipi, més enllà que governem nosaltres. Evidentment, ara que li hem explicat el projecte de
poble, hem estat nosaltres. Però aquest senyor decideix venir a desenvolupar la seva tasca
professional perquè creu en un projecte de poble. I jo desitjo que quan jo deixi de ser Alcalde i
aquest equip de govern deixi de ser equip de govern, el Sr. Roger Cots es quedi aquí 30 anys,
si vol, o 20 o els que ell desitgi. I això, jo no he garantit que aquest senyor es jubili aquí, eh ? Jo
no ho he garantit en cap moment. Igual que pot marxar de Sant Vicenç, pot marxar de Sant
Fruitós. També celebro que li sembli bé, tot i que vostè no és regidora, el què va fer el Sr.
Rafart. Si a vostè li sembla bé que el Sr. Rafart el 2005 anés a Navarcles a tantejar la
Secretària que hi havia, implícitament està dient que li sembla bé això de Sant Vicenç. Ah, no,
és clar, el què va fer el Sr. Rafart, no; allò es podia fer. I al cap d’uns anys, l’Ajuntament ,
l’Alcalde que hi ha actualment fa el mateix : ara no, ara és anar d’amagat, és fer-ho malament,
... Bé, quan ho feia el Sr. Rafart estava bé, quan ho fa el Sr. Batanés està malament. Però això
ja ho sabíem que seria així. Per tant, tampoc ens sorprèn que ara la Sra. Casals tingui un raser
diferent pel Sr. Rafart que pel Sr. Batanés.
Jo no considero que el Sr. Alcalde de Sant Vicenç estigui ofès ni s’hagi sentit menystingut per
la meva persona. I això ho repeteixo i ho afirmaré aquí i on faci falta.
També estic content perquè jo havia parlat que la Sra. Casals no s’havia parlat durant un any
amb algun treballador d’aquesta casa i vostè ha dit “no va ser un any”. O sigui, no ha dit que no
es parlessin, va dir que no va ser un any. Bé, però és igual, la solució no és no parlar-te amb
algú, la solució és prendre solucions. I si no va ser un any i van ser 11 mesos o van ser 3, per
mi és igual de dolent. Per mi és igual de dolent. Per tant, això per tancar, els vull manifestar de
nou que tinguin confiança plena en la legalitat i en l’estricta legalitat del què està fent aquest
equip de govern. Jo els demano que com a ciutadans jutgin el què nosaltres estem fent quan
toqui. Que vostès puguin expressar lliurement, a través de qui creguin oportú, - i evidentment,
així també ho pot fer el grup de CIU a l’oposició, d’expressar i de sol.licitar tot allò que cregui
oportú -. I en aquest sentit, fins i tot els agraeixo que vostès hagin demanat informació d’aquest
cas a través d’un Ple extraordinari, que són les formes de fer les coses : demanar informació. I
en aquest sentit, els l’hem donat i els la seguirem donant. O sigui, que endavant amb aquesta
forma d’actuar, de parlar de les coses. No ens n’hem pas d’amagar. Però també demano que la
informació que es pugui donar sigui sempre veraç i correcta.
També vull, des d’aquí, deixar clar que la unanimitat i el recolzament que hem tingut uns envers
els altres de l’equip de govern per tirar endavant aquesta decisió ha estat unànime. I això vol dir
que treballem tots en una mateixa direcció; i aquesta direcció no és una altra que un Sant
Fruitós millor.
Tancament de l’acte :
I per tant, els agraeixo la seva assistència a aquest Ple extraordinari perquè això demostra
també la seva voluntat com a ciutadans de saber el què passa. I no dubtin que aquest equip de
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govern sempre treballarà pel progrés del nostre poble i perquè el futur sigui esperançador a
Sant Fruitós de Bages, igual o més que als altres llocs del nostre país. Moltes gràcies. Bon dia.

La Presidència declara finalitzada la sessió essent les tretze hores i trenta-cinc minuts.

En prova del qual s’estén la present acta, de la qual cosa el ViceSecretari en funcions de
Secretari de l’Ajuntament, certifica als sols efectes de fe pública.

Certifico que aquest document reprodueix l’acta aprovada, un cop revisada la
presència de dades de caràcter personal, en compliment de la normativa de
protecció de dades personals.

CPISR-1 C
Santiago
González
Castellanos
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