AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 8 DE FEBRER 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 vuit de febrer de dos mil
dotze, prèvia convocatòria a tal efecte,
es reuneixen, als efectes de celebrar
sessió ordinària de l’Ajuntament , els
senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr-.
Alcalde- President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana, 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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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de Ple celebrada el 11 de gener de
2012 i de la sessió extraordinària de data 13 de gener de 2012.
Per unanimitat dels 13 regidors, s’aproven les actes corresponents a la sessió
ordinària de Ple celebrada el 11 de gener de 2012 i a la sessió extraordinària de data
13 de gener de 2012.
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 11 de gener de 2012 i que es recullen a la
següent relació annexa a l’expedient de la sessió:

•

•

•

•

Decret d’Alcaldia de data 10 de gener de 2012, mitjançant el qual es resol la
substitució del dia 12 d’octubre de 2012 ( data d’oberta prevista al calendari
publicat a l’Ordre EMO7337/2011 ) pel dia 21 de gener de 2012 ( festivitat local
de Sant Fruitós ) com a festiu en què els comerços podran romandre oberts al
públic per l’exercici 2012.
Decret d’Alcaldia de data 19 de gener de 2012, mitjançant el qual es convoca
sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat a celebrar el proper dia 14 de
febrer de 2012 a les 11 hores, amb l’objecte de tractar els següents assumptes:
anàlisi de l’estat de la seguretat ciutadana a Sant Fruitós de Bages, constitució
i designació dels membres de la Mesa de Coordinació Operativa i valoració del
Pla d’actuació durant les Festes de Nadal 2011.
Decret d’Alcaldia de data 24 de gener de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
despesa i s’autoritza el pagament de la taxació de costes en l’expedient de
recurs 008/0006547/2010, del Tribunal Suprem, Sala Tercera, Contenciósadministratiu , contra XXXX, per import de 900,00 €, al procurador dels
tribunals Sr. Cesáreo Hidalgo Senén, DNI XXXX, amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 12.920.22604.
Decret d’Alcaldia de 26 de gener de 2012, mitjançant el qual es contracta amb
caràcter d’urgència a la Sra. Yamina Mansouri amb un contracte de treball
d’interinitat a temps parcial per a substituir a la titular de la plaça de lloc de
treball de cuina-neteja de cap de setmana, amb reserva de lloc de treball,
durant el període en que la titular es trobi en situació de permís retribuït.
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•

Decret d’Alcaldia de 26 de gener de 21012, mitjançant el qual s’aprova i es
reconeix la despesa de la nòmina del mes de gener 2012.

No hi ha intervencions per part dels grups municipals.

3. Donar compte específic dels Decrets d’Alcaldia de data 19 de gener de 2012
pel qual es nomena al Sr. Roger Cots Valverde com a Secretari de
l’ajuntament en virtut d’autorització per ocupar per acumulació el lloc de
treball de secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i es delega el
règim de suplències i altres funcions en el Vicesecretari.
El Ple resta assabentat de la Resolució de la Direcció General de l’Administració Local
d’11 de gener de 2012, d’autorització per tal que el funcionari amb habilitació de
caràcter estatal Sr. Roger Cots i Valverde, que ocupa en propietat el lloc de treball de
Secretaria de l’ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, passi a ocupar per acumulació
el lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
El Ple resta assabentat del Decret de l’Alcaldia de 19 de gener de 2012, pel qual es
nomena Secretari de l’Ajuntament al Sr. Roger Cots i Valverde, en virtut de
l’autorització de l’acumulació del lloc de treball, del qual va prendre possessió el dia 19
de gener de 2012.
El Ple resta assabentat del Decret d’Alcaldia de 19 de gener de 2012, pel qual es
deleguen les funcions de Secretaria en la Vicesecretaria.
No hi ha intervencions per part dels grups municipals.

4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a les
sessions de 9 i 23 de gener de 2012.
No hi ha intervencions per part dels grups municipals.
El Ple en resta assabentat.

5. Informació de les regidories.
Sr. Alcalde-President : Ja tal com varem fer a l’últim Ple, destaquem el què ha
estat el període des de l’últim Ple fins ara a través de les Junta de Govern Local
d’aquells punts, aquelles decisions preses que creiem que són d’interès de la població
i que destaquem.
La regidora del grup municipal CIU, Sra. Mercè Casals Martínez : Si em
permet, Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde-President : Sí, mani’m.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li volia
demanar respecte aquest punt que vostès han incorporat a l’ordre del dia, el concretar
en quin lloc queda especificat o queda reglamentat que a l’ordre del dia d’un Ple hi
hagi d’haver la informació de les regidories.
Sr. Alcalde-President : En tot cas, vostè ha tingut coneixement amb suficient
antelació de l’ordre del dia i n’ha manifestat cap dubte ni l’ha impugnat. En tot cas,
amb posterioritat a aquest Ple, vostè pot manifestar les consultes que vulgui i se li
aclariran; però en aquest moment, com que l’ordre del dia no ha estat impugnat per
vostè, prèviament a cap consulta, procedirem a donar pas al punt número 5 que és
aquesta informació.
-

Regidoria de Recursos Humans :

Sr. Alcalde-President : A la Junta de Govern Local celebrada el dia 9 de gener
hi ha un punt que ens comentarà la regidora Manoli Martín, que és la convocatòria del
procés selectiu per a contractar un treballador per relleu de jubilació parcial d’un oficial
1a electricista. Manoli, si us plau.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit a
tots. Varem aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per a fer el relleu de la
jubilació parcial d’un treballador que estava en plantilla de la brigada. Actualment
estava treballant com a oficial 1a de jardineria, però com que tenim l’empresa que es
dedica al tema de manteniment de jardins, comentant i vist l’escrit del regidor
d’Urbanisme, hem decidit de convocar la plaça com a oficial 1a electricista, per donar
millor servei al què és el tema de brigada. Per la meva part, res més en aquest sentit,
en aquest tema.
-

Regidoria de Comerç :

Sr. Alcalde-President : Molt bé. Moltes gràcies. Pel què fa a la Junta de
Govern Local que es va celebrar el 23 de gener, comentar per part del regidor Sr.
Isidre Malagarriga un conveni que s’ha signat, que es signarà, per la cessió d’ús del
nom i la imatge dels gegants municipals Sala i Ricardis amb el celler del Mas de Sant
Iscle. Isidre.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, hola, bona nit. Sr. Alcalde, regidors, senyores i senyors. Bé, només és un conveni
que s’ha fet amb el Mas de Sant Iscle perquè a les ampolles de vi blanc i negre hi
puguin haver les imatges i el nom de Sala i Ricardis; i a canvi d’això, hi haurà unes
ampolles i tal per fer servir per actes que es cregui convenient. És el què hi ha al
conveni, que si el voleu consultar és això bàsicament. I res més.
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Sr. Alcalde-President : En aquest conveni, el què es pretén per una banda, és
ajudar i potenciar les empreses de casa nostra, que utilitzen productes de la terra i que
puguin gaudir i utilitzar la imatge del nostre municipi per millorar la seva oferta
comercial i la seva sortida al mercat. I per altra banda, també de rebot, això és una
promoció pel nostre municipi en el sentit que es suposa que tot aquest producte, quan
es vengui, al portar la imatge incorporada d’uns elements del nostre municipi, té
aquest doble sentit : una vegada ells en tindran un millor rendiment comercial d’una
empresa de casa nostra i d’altra banda també la imatge com a municipi nostre en surt
beneficiada en aquest sentit. I també el conveni inclou la presència, quan hi hagin
estands en fires que hi vagi el producte aquest exposat, doncs l’Ajuntament tindrà dret
a poder-hi posar documentació, tríptics i tal del nostre municipi, etc. per tant, és un
conveni que creiem que beneficia ambdues parts. Bé, gràcies, Isidre.
-

Regidoria de Comunicació :

Sr. Alcalde-President : En el punt 1.5 de la Junta de Govern Local de 23 de
gener, es va acordar la configuració del sistema e-NOTUM per a fer convocatòries
telemàtiques de sessions i actes del regidors. La regidora Manoli Martín també us
explicarà una mica quin sentit té aquesta.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : En aquest
cas, és un servei que es presta, que ja l’estan fer servir des del Consell Comarcal del
Bages i em sembla que algun dels regidors de l’oposició ja l’han fet servir. Hem decidit
de donar el pas de fer les notificacions, de moment en quant al què és regidories, als
regidors, comunicacions a Plens i Comissions Informatives; d’aquesta manera fem
més àgil el què és la comunicació entre nosaltres i estalviem el paper a l’hora de fer tot
el grapat de fotocòpies que ens passen per les actes, que aniran a un arxiu digital que
rebrem tots.
-

Regidoria de Benestar Social :

Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies. Hi ha un altre punt, que ens el
comentarà la regidora Cristina Múrcia, que és el conveni per a la realització de
pràctiques per persones que estan a l’atur dins el sector dels serveis d’atenció a les
persones. Cristina.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bona nit
a tots. Vejam, es tractar d’un conveni de col.laboració entre el nostre Ajuntament i
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per a la realització de pràctiques incloses al
projecte ILOQUID, que vol dir Iniciatives locals d’Ocupació per a la Qualitat i
Dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones, perquè una d’aquestes
alumnes pugui realitzar les seves pràctiques a la residència “El Lledoner” en el període
comprès entre el 25 de gener i el 5 de març, en l’horari de matí. L’alumne realitzarà les
seves pràctiques vinculades al perfil professional de monitora sociocultural.
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-

Regidoria de Serveis:

Sr. Alcalde-President : Molt bé. Moltes gràcies. En Tomàs Casero ens
comentarà el tema de les obres de la xarxa de clavegueram al carrer Bertrand i Serra
d’aquí el nucli. Tomàs.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, bona nit. Reprendrem les obres de la millora de la xarxa de clavegueram del
carrer Bertrand i Serra – al que vostès van fer referència a l’últim Ple – perquè el
propietari de la parcel.la on es trobava aquell mur que ens impedia la col.locació de
col.lector 2 ja està acabat; i, en principi, les obres s’estan efectuant amb tota la
normalitat. I esperem que abans que ens vingui un altre patac d’aigua tinguem les
obres acabades i comencem a evacuar un dels problemes existents que tenim amb les
pluges a Sant Fruitós.
-

Regidoria de Seguretat Ciutadana :

Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. També el regidor Agustí Masana ens
comentarà una proposta de conveni interadministratiu per la Policia Local. Agustí, si us
plau.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Bona nit a tothom. Bé, aquesta és una proposta, com molt bé
ha dit l’Alcalde, de conveni interadministratiu per a la prestació de serveis de la Policia
Local al Pla de Bages, presentada pels tres caps de la Policia Local de Sallent,
Santpedor i Sant Fruitós, en la qual ja s’ha iniciat un procés, que ha estat una primera
reunió amb l’Alcaldessa de Santpedor, l’Alcalde de Sallent, el de Sant Fruitós i un
servidor. Veient aquesta proposta de conveni, hem decidit començar a treballar el què
seria una primera fase en el tema principalment de mancomunar compres, tant sigui
de roba, com de material de la Policial Local; també es planteja el tema de poder fer
alguna actuació – que, en principi, ja es fa – de quan actua una Policia fora d’un
municipi, que necessita autorització de l’Alcalde sortint i de l’entrant, per dir-ho
d’alguna manera – d’aquesta manera ja no caldrien tantes autoritzacions - ; també hi
hauria el tema de la possibilitat de mancomunar el tema de la formació, tant sigui els
desplaçaments que fan els agents que van a fer la formació a l’acadèmia a Mollet del
Vallès, com altres cursos que es poguessin fer – que fins ara també van a Mollet del
Vallès – i hi hagués la possibilitat de requerir un mínim de gent perquè l’escola de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya pogués venir aquí; i un altre tema seria
també el de poder compartir material : és absurd que totes les policies hagin de tenir
de tot, per tant, també treballaríem en aquest tema. Tot això, val a dir, que rau una
mica en el tema d’intentar reduir les despeses de les arques municipals. Amb això
també, i en la vessant més estratègica, es planteja fer una mesa de treball conjunta
per tal de poder fer campanyes i estratègies conjuntes entre les tres policies.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Bé, com s’entén clarament, aquest
conveni i altres en els que estem treballant, està en la línia del què pretenem : aquest
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equip de govern el què pretén és millorar els serveis i reduir costos. Per tant, tot allò
que sigui poder conveniar, en aquest sentit, hi serem presents.
-

Regidoria de Benestar Social :

Sr. Alcalde-President : Per últim, dins aquesta Junta de Govern Local del 23
de gener, la regidora Cristina Múrcia, comentarà el tema dels ajuts econòmics
concedits a persones amb necessitats.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, en
aquest punt comunicar-vos que des de la regidoria de Serveis socials s’han atorgat
ajuts individualitzats a vuit famílies del nostre municipi per un import total de 684,33 €.
Aquests ajuts estan destinats a l’adquisició d’aliments de primera necessitat i a l’ajuda
per poder pagar subministraments bàsics com llum, aigua i gas. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs acabat aquest punt núm. 5 de l’ordre
del dia, passem al punt núm. 6.

Mocions
6. Moció del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós sobre la restauració
d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de materials
adequats al TN de Sant Mateu de Bages.
El Ple coneix la moció del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós-AM, que el Sr. Agustí
Masana i Santamaria presenta mitjançant la seva lectura :
"Restauració d'activitat extractiva d'argila mitjançant el rebliment amb bales de
materials adequats al TM de Sant Mateu de Bages".
Atès que els residus dipositats seran residus generats a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i no a la nostra comarca i remarcant que no s'han tingut en compte els
criteris d’autosuficiència i proximitat, indicats per la directiva de la Unió Europea i
recollits per les lleis catalanes i espanyoles ( Directiva 2008/98/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 19 de novembre del 2008; Ley 22/2011, de residuos y suelos
contaminados, BOE 29/7/11; Decret 69/2009 sobre criteris i procediments d'admissió
de residus en els dipòsit controlats, DOGC 5370, 30/4/09; i Decret 1/1997 sobre
disposició del rebuig en dipòsits controlats, DOGC 2307,13/1/97). Seguint el principis
bàsics de sostenibilitat ecològica i ambiental, els residus sòlids urbans s'han de tractar
a prop d’'on es generen, a fi d'evitar que el seu tractament malmeti indrets allunyats del
punt d'origen. Atès que la nostra comarca, el Bages, ja assumeix amb escreix la seva
quota de degradació mediambiental amb els dipòsits dels runams salins de Cardona,
Súria, Balsareny i Sallent i la conseqüent salinització dels nostres rius i aqüífers, amb
els nostres abocadors per a residus inerts, i amb l'abocador mancomunat per a residus
d'origen municipal i que presta servei als municipis de la comarca del Bages amb
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50.000 tn/any. Atès que l’abocador projectat a Sant Mateu és de 110.000 tn/any, sense
tenir prevista la mobilitat i transport d'aquests residus a la nostra comarca.
Atès l’article 13 de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre els residus, on diu;
Els estats membres adoptaran les mesures necessàries per assegurar que la gestió
dels residus es realitzarà sense posar en perill la salut humana i sense danyar el medi
ambient i, en particular: a) sense crear riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a la
fauna i la flora; b) sense provocar incomoditats pel soroll i les olors; c) sense atemptar
contra els paisatges i els llocs d'especial interès.
Atès que la ubicació d'aquesta activitat és molt propera al nucli urbà de Callús, al nucli
agregat dels Manxons i a masies pertanyents al municipi de Sant Joan de Vilatorrada.
Atesa la greu problemàtica que generen aquests abocadors pel que fa a les olors,
provocant incomoditats, tal i com demostra el fet del gran nombre de persones
mobilitzades en contra de l’abocador Elena, entre d'altres.
Atès que el municipi de Callús i poblacions veïnes en seran els més perjudicats per
aquesta instal·lació a causa de les incomoditats que provocarà el soroll pel trànsit de
camions pel mig del poble i les olors.
Atès que la Iixiviació de l’aigua de pluja a través del subsòl arrossegarà als aqüífers
totes aquelles substàncies inerts i no inerts que contenen les bales plastificades de
residus sòlids urbans, amb els riscos mediambientals que això suposa.
Atès que l’aigua de pluja en escorrentia de tota la superfície afectada per l’abocador
serà conduïda pel torrent de Jaumeandreu vers el riu Cardener, podent afectar la
qualitat de les seves aigües, ja molt malmesa degut al seu alt contingut amb clorurs.
Atès que la natura "inert" dels residus no es troba garantida al 100%, doncs la
caracterització dels materials no és completa.
El grup municipal Imagina’t Sant Fruitós- AM proposa :
l. Manifestar públicament el rebuig d'aquest Ajuntament al projecte: "Restauració
d'activitat extractiva d'argila mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats"
al TM de Sant Mateu de Bages.
2. Manifestar el nostre enuig per l’actitud insolidària i desconsiderada de l'Ajuntament
de Sant Mateu de Bages, envers els municipis de la comarca del Bages, doncs, massa
sovint som testimonis de fets i/o propostes que tenen per objectiu l’obtenció de
contrapartides econòmiques per al propi municipi però que perjudiquen als municipis
veïns. És, per tant, imprescindible el diàleg i l’acord entre les parts afectades.
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3. Donar suport a la voluntat majoritària i solidaritzar-nos amb la dels veïns i veïnes de
Callús en la seva tasca d'oposició a la instal·lació de l’abocador de residus sòlids
urbans provinents d'ecoparcs.
4. Comunicar aquesta resolució a totes les parts interessades: l'Ajuntament de Sant
Mateu de Bages, l'Ajuntament de Callús, el Consell Comarcal del Bages, el Conseller
de Territori i Sostenibilitat del govern de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de
Gestió Ambiental Unificada i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Així
com també a l’empresa promotora del projecte, Efienergia SL, i a la plataforma cívica
Salvem Callús.
Amb tot, el Ple acordarà allò que sigui més convenient.”
Debat :
Sr. Alcalde-President : El portaveu d’Imagina’t, el Sr. Agustí Masana, ens
llegirà la moció.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : ( El regidor llegeix la moció ). Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. El portaveu del PSC ? Algun
comentari? No ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, en principi, la postura que agafarà el grup municipal socialista és la de votar
afirmativament a la proposta de moció que presenta el grup d’Imagina’t.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. La portaveu de Gent fent Poble,
Marta Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Hola, bona nit.
Nosaltres també subscrivim les paraules del nostre company Agustí Masana i, per tant,
els regidors de Gent fent Poble també donarem suport a aquesta moció.
Sr. Alcalde-President : Convergència i Unió, Mercè Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré
la paraula al meu company, en Roger Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit. Bé,
d’entrada hem de dir que ens sorprèn una mica que els tres grups, en aquest cas
definits com a equip de govern, es posicionin directament en el mateix sentit; i
argumentaré les meves explicacions.
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Em definiré d’entrada a parlar amb l’agrupació municipal, com es va definir la
regidora Marta Flotats, en l’anterior Ple del 9 de novembre, en el qual també es va
parlar sobre una moció que precisament va presentar el mateix grup municipal
d’Imagina’t Sant Fruitós sobre la constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència impulsada per l’Ajuntament de Vic. En aquell cas, la Sra. Flotats va dir
que “l’agrupació municipal de Gent fent Poble no té un color polític definit i, per tant,
els regidors que formem part votarem lliurement segons les nostres conviccions i
ideologies polítiques”. Doncs avui, crec, Sra. Flotats, igual que la resta dels seus
companys, que avui sí que amb aquesta votació unànime, faran el què acaben de fer
és donar un clar color polític. Vostès no voten per convicció, sinó per la simpatia a la
resta de companys del govern tripartit. Per un cantó, els senyors de Gent fent Poble
juguen a dir que només defensen els interessos del poble de Sant Fruitós i aquí vostès
el què estan posant és a un municipi, en aquest cas el de Sant Mateu de Bages, i el
seus representants legals – o sigui, en aquest cas, l’Ajuntament de Sant Mateu – amb
paraules com “actitud insolidària i desconsiderada envers els municipis de la comarca”.
Jo només faig la reflexió de dir “sort que només són una agrupació municipal, perquè
si arriben a ser un partit polític, no sé que els dirien”. Per tant, crec que com a
portaveu, Sra. Flotats, es contradiu en les seves paraules i, en el seu cas també, ara
ho faran amb els seus vots respecte a una anterior votació molt semblant en aquest
sentit.
Els agrairia que, per tant, si són coherents amb aquesta moció, caldria que
s’abstinguessin tots els seus membres, ateses les seves paraules comentades al Ple
del mes de novembre. Continuant també – en aquest cas, em dirigeixo a l’Alcalde –
perquè també precisament en aquest mateix Ple i també en aquesta mateixa proposta
feta per Imagina’t, comentava el següent : “Des de la posició d’Alcalde, no com a
partit”, referint-se que en aquest moment no estava parlant en nom de Gent fent Poble,
“en tot cas, jo m’abstindré, ja que d’aquí s’ha desprès que hi ha gent a favor i en
contra. Per tant, jo, com a Alcalde de tots els santfruitosencs i de totes les sensibilitats
i tractant-se d’un tema supramunicipal”, supramunicipal, “d’un tema de país, jo entenc
que m’he d’abstenir en el sentit que el què surti d’aquí és el què aquest Alcalde farà”.
Bé, doncs, Sr. Batanés, li demano si us plau que faci d’Alcalde i s’abstingui, perquè
aquesta moció no és ni del nostre municipi, perquè és supramunicipal, i ni ens afecta
com a santfruitosencs. Per tant, sí que és un tema de país, hi estem totalment d’acord,
i li demanem que s’abstingui per coherència amb les altres mocions que vostè mateix
va considerar que calia representar a tots i cadascun dels santfruitosencs, com he
llegit abans.
Continuant, em refereixo ara a tot l’equip de govern, faria unes reflexions en
veu alta i a mode de pregunta : Vostès creuen que els agradarà als ciutadans de Sant
Mateu que diguem això d’ells ? A vostès com a govern els agradaria que els pobles del
voltant els fessin mocions en contra de projectes que encara no existeixen – i això vull
que quedi molt clar : aquest projecte no existeix encara – i que vostès el volguessin
tirar endavant ? Perquè a més, escolti’m, això és el què vol el poble de Sant Mateu: el
poble de Sant Mateu ha votat afirmativament per tirar endavant aquesta proposta – i
ara em refereixo directament al Sr. Masana, que és el que, en aquest cas, ha fet de
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portaveu d’Imagina’t i ha expressat la voluntat d’aquesta proposta - : sap quantes
al·legacions i informacions s’han presentat a l’Ajuntament de Sant Mateu al
planejament urbanístic ? Perquè li vull recordar que el projecte encara no existeix,
simplement és una modificació del planejament urbanístic. Vostès que tant parlen que
han de mancomunar serveis entre pobles veïns – ara mateix ho comentaven en el
control i fiscalització – etc, etc. Si comencem a fer amics en aquest sentit potser ens
haurem d’acabar mancomunant nosaltres mateixos, perquè si comencem a fer
mocions contra altres ajuntaments dels pobles del voltant, potser en comptes de
mancomunar, ens haurem de mancomunar, com dèiem, entre nosaltres. I jo els
demano : no seria millor deixar a l’Agència Catalana de Residus, que en aquest cas,
és l’entitat supramunicipal que gestiona aquest tema, faci la seva feina i si hi hagués
indicis d’incompliment de la normativa de residus, tal com molt bé ha llegit el Sr.
Masana, sigui la que faci retirar el projecte quan estigui presentat ? Els vull recordar
que qui té l’última paraula en aquest sentit d’implantar aquesta activitat, és l’Agència
Catalana de Residus; no és ni l’Ajuntament de Sant Mateu, ni l’ajuntament de Callús,
ni molt menys serà l’Ajuntament de Sant Fruitós. Per tant, el què sí que els vull dir als
senyors de l’equip de govern que s’estan ficant on no els toca i els demanem que facin
enrere amb la moció : deixin que l’autonomia local de cada municipi sigui sobirà per
tirar endavant propostes per sortir de la crisi i crear llocs de treball a cadascun dels
pobles i ciutats d’aquest territori. El grup municipal de CIU no estem a favor ni en
contra de la proposta de la restauració d’activitat extractiva de Sant Mateu; ja els ho
dic : no estem ni a favor ni en contra. Però del què sí que estem en contra és
d’aquesta demagògia partidista dels temes importants pel territori que fan vostès. I
sobretot els demano que deixin que els ajuntaments i els seus alcaldes lluitin contra la
crisi i no pas contra els seus veïns i veïnes; deixin que els governs municipals tinguin
una autonomia per tirar endavant les economies tant malmeses que hi ha en aquests
moments. L’Ajuntament de Sant Fruitós no s’hauria de posicionar ni a favor ni en
contra d’aquesta proposta; tothom té dret a decidir el què vol pel seu municipi i els
seus vilatans. La nostra tasca i, en aquest cas, la de tots els regidors d’aquest
Ajuntament, és vetllar pel nostre municipi i pels nostres ciutadans i no pas enfrontar
pobles i viles, persones i administracions.
I, per acabar, només els volia comentar, senyors d’ERC, del partit socialista, de
Pirates i Gent fent Poble, que si la Generalitat i, en aquest cas, l’Agència Catalana de
Residus i el nostre partit a la comarca – en aquest cas, CIU – no veu clar aquest
projecte, serem els primers a retirar-lo. I tot seguit segur que serà el propi govern
municipal de Sant Mateu de Bages qui no voldrà aquesta activitat al seu territori. Per
tant, no es preocupin, que tot això que vostès demanen en els atesos serà requisit
indispensable per tirar endavant el projecte i no pas perquè vostès aprovin una moció
que només vol tornar a encendre els ànims entre persones del territori.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Grandia. Sr. Masana, alguna cosa a
afegir?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Sí, no es tracta d’encendre els ànims a ningú, sinó de ser
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solidaris amb els pobles veïns, els pobles de la comarca. Recordar el tema de la
presó: en el seu moment, fins i tot, l’aleshores Alcalde de Sant Fruitós, Josep Rafart,
va dimitir fins i tot del Consell Comarcal per la proximitat. És un cas molt semblant. Sí
que els municipis han de tenir autonomia, però també una certa autonomia quan es
toca a casa del veí, també les coses creiem que s’haurien de fer més ben fetes.
En quant al tema que no existeix un projecte : doncs, jo no sé al final qui vol
enganyar a qui, perquè si agafem el blog del diputat David Bonvehí ens parla que
“aquests últims mesos l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages ha aprovat un projecte de
restauració d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales materials de
tal, de tal”... Aquest projecte, que ha de comptar amb l’aprovació de la Generalitat de
Catalunya, no obstant, al tractar-se d’un projecte que es planteja prop del nucli de
Callús, en aquesta segona població hi ha hagut una preocupació per la incidència
d’aquest projecte – quatre vegades en una mateixa frase – i el mateix Ajuntament de
Sant Mateu de Bages presenta, penja un edicte en el qual es “posa en general
coneixement que s’ha obert el termini de l’exposició pública del projecte d’actuació
específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per la restauració...” i tot el tema que
estem tractant. En tot cas, aquí no sé qui està enganyant aquí : és un projecte, no és
un projecte ? Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Masana. Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí. Vejam, per intentar aclarir coses, crec que el què ha fet el Sr. Grandia ha
estat donar una “soflama” realment demagògica, que sota el nostre punt de vista és
totalment inacceptable. Per començar, dir-li que aquesta moció que presenta el grup
d’Imagina’t a l’Ajuntament de Sant Fruitós, aquesta mateixa moció ha estat presentada
i ha estat recolzada per diversos municipis de la comarca, fins i tot pel Consell
Comarcal. I quan parla vostè de coherència, hauríem de tenir en compte que CIU als
ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor han votat a favor de la moció; i
quan han votat en contra, que ha estat a l’Ajuntament de Manresa, entre altres, ho fan
coincidint amb el PP. No té cap mena de sorpresa això que li estic dient.
I vostè ens diu que ens fiquem allà on no ens toca, perquè això és una situació
que pertany al municipi de Sant Mateu : aquesta és una petició, si em permet que li
digui, és una petició d’una entitat que es diu Salvem Callús, que és una plataforma
cívica en la qual hi ha molta varietat, tant de partits polítics com de societat civil.
Crec recordar que vostè ha comentat que nosaltres estàvem insultant o
menystenint, no sé quina és la paraula concreta que ha utilitzat als ciutadans de Sant
Mateu : res més – almenys és el què m’ha semblat sentir i entendre – el què sí que a
la moció hi ha una manifestació contra l’Ajuntament de Sant Mateu.
I vostè acaba de donar en el clau, quan diu que és un tema de país. I és
realment certa aquesta afirmació que fa vostè : és un tema de país. Perquè com hem
de tractar els residus és un tema de país. Abans el company Agustí Masana ha fet
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referència a la presó de Lledoners de Sant Joan, que també era un tema de país; i
precisament perquè era un tema de país el va liderar l’administració de Catalunya, en
aquest cas, la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte que vostè diu que no és
projecte, però que altres diuen que sí que és projecte, però si més no és una voluntat
de tirar endavant un abocador al municipi de Sant Mateu però que està causalment
tocant al de Callús, aquesta és una iniciativa privada. Si estem d’acord que és un tema
de país, la iniciativa l’hauria de tenir precisament qui vostè ha dit : l’Agència Catalana
de Residus. I alguna cosa hauria de dir també el Consorci del Bages; el Consorci del
Bages que, en principi, és l’entitat supramunicipal pública que gestiona tots els residus
que es fan i es reciclen al Bages, vinguin del Bages o no vinguin del Bages, però
sempre amb aquestes premisses de la proximitat. Per tant, el què també ha de saber
la població és que l’abocador, aquest projecte, aquesta proposta d’abocador a Sant
Mateu dobla, més que dobla, la capacitat que té l’abocador per tota la comarca del
Bages. Amb això que li estic dient, considerem nosaltres, com a mínim des del grup
municipal socialista, que hi ha motius suficients com per dir que no estem a favor
d’aquest tipus d’abocador i de les maneres amb les quals es vol col·locar un tema tant
important, que com vostè molt bé ha dit, és un tema de país.
Sr. Alcalde-President : Sra. Marta Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, com vostè
ha dit, en aquell dia al novembre, jo mateixa vaig dir com a portaveu de Gent fent
Poble que els membres de Gent fent Poble, els regidors de Gent fent Poble, votarien
lliurement el què els semblés segons la seva ideologia. Doncs és el què hem fet avui :
hem parlat, hem consensuat i ha arribat el punt en què tots nosaltres, els quatre
regidors, estàvem d’acord. Per tant, no ha estat un vot imposat en cap cas : ha estat
un vot lliure, igual que a l’altre cas.
D’altra banda, en aquell cas era un tema de país : avui és un tema d’un poble
veí. Per tant, potser la nostra consciència de veïns ens ha fet donar aquest pas
endavant.
D’altra banda, vostè també diu que en aquell cas varem votar lliurement.
Vostès a CIU estan fent el mateix, no ? A cada poble CIU vota lliurement el què li
sembla a cada municipi. Per tant, no estem fent res que no sigui legítim. Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Sr. Grandia ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, gràcies. Bé,
intentaré explicar-me de nou. A veure, Sr. Masana : quan es parla de projecte, pot ser
un projecte sobre mancomunar serveis, pot ser un projecte... vostès, i vostè ha llegit
molt bé amb totes les seves explicacions, estem parlant quan vostè parla d’aquest
tema, sempre de l’activitat de restauració; el què l’Ajuntament de Sant Mateu ha
publicitat i el què s’ha enviat a l’Agència Catalana de Residus és el projecte urbanístic.
No confongui les coses. Sí que és un projecte, evidentment, però un és un projecte
urbanístic i l’altre és un projecte d’activitats; i el què jo li estic dient és que vostès
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defensen una moció d’un projecte d’activitats. No confonguem les coses, que potser
els que volen confondre són vostès. Una cosa és el projecte urbanístic : s’està
demanant aquí, mitjançant un Pla especial, que es pugui fer una modificació del
planejament urbanístic. A partir d’aquí, si això s’aprova, passarem al projecte
d’activitat. I aquí és on vostès ja van endavant, ja van demanant que el projecte
d’activitats no tiri endavant. Jo el què estic dient és que el projecte d’activitats no està
fet, no està realitzat, no està consensuat. Per un cantó.
Llavors, parlava del tema de la presó. Miri, em sap molt greu que parli del tema
de la presó, que fiqui aquí entremig al Sr. Rafart, per una senzilla raó : jo diria que no
hi havia ningú en aquesta sala – i perdoni pel públic, només dels regidors que estem
aquí – que no va defensar la presó, com un regidor servidor que està parlant aquí
mateix, que va anar a totes les manifestacions. Jo no recordo cap regidor dels que
estigui aquí que hagi anat a cap manifestació. A cap ni una.
......
Sr. Alcalde-President : Perdó, Sr. Casero, no intervingui, si us plau.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : I en tot cas, al
Sr. Rafart li haurien de demanar a ell, però ja li avanço el què va fer el Sr. Rafart : el
Sr. Rafart va plegar, no pel veïnatge que teníem amb l’ajuntament de Sant Joan, sinó
que en aquell moment, com a Alcalde, va creure oportú que el que no havia de fer era
defensar uns interessos que no eren els interessos de tota la comarca; i, per tant,
plegar com a Sotspresident, que en aquell moment era del Consell Comarcal i retirarse; i en aquest cas, es va quedar com a Alcalde de Sant Fruitós. I l’Ajuntament de Sant
Fruitós sí que es va posicionar en aquell moment; es va posicionar amb una veu
unànime de tota la comarca, inclòs l’Ajuntament de Sant Joan, sobre el tema de la
presó. Inclòs l’Ajuntament de Sant Joan. Per tant, no intentem sortir de mare en un
tema que no és.
Pel què fa al Sr. Casero : miri, em sap molt greu, però és que li diré ben clar :
no “s’entera” de la pel·lícula. Li dic de veritat i amb tota la mà al cor. No intenti justificar
coses que no coneix. I li explico : vostè m’ha parlat de l’Ajuntament de Manresa,
d’altres ajuntaments, etc,etc.; li detallo : l’Ajuntament de Manresa va presentar una
moció que no era aquesta; i la va presentar el mateix grup que l’ha presentat en
aquest Ajuntament. No era la mateixa moció. I sinó, busqui-ho. No era la mateixa
moció. Una cosa és el què es va presentar a la Comissió Informativa de l’Ajuntament
de Manresa i l’altra el què va anar de bat a Ple. Perquè el punt aquest en el qual
nosaltres ens queixem, que ens considerem insolidaris, “l’actitud insolidària i
desconsiderada”, jo he dit l’actitud solidària i desconsiderada. No he dit en cap
moment el què vostè m’ha dit, eh ? He llegit el què vostès intenten aprovar avui. No he
insultat a ningú, jo. No he posat en veu de les meves paraules cap mena d’insult.
Igualment diu “CIU va votar juntament amb el PP” : una altra moció, Sr. Casero,
una altra moció respecte el tema del posicionament de Sant Mateu. Sí, senyor, una
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altra moció. No era aquesta moció, sinó llegeixi-ho. Escolti, si vostè no s’ho creu ja ho
descobrirem un altre dia.
Llavors, em diu “nosaltres donem suport a una plataforma cívica Salvem
Callús”. Sí que és cívica, sí. “I que hi ha tots els partits”; sí, sí, però qui lidera aquesta
plataforma ? Vostè sap qui hi ha al capdavant d’aquesta plataforma ? Vostè sap qui la
va presentar al Consell comarcal i qui ha fet la publicitat a tot arreu ? El cap d’ERC a
Callús. Amb tots els respectes. Però és que a més, aquest senyor, havia estat al
Departament d’Educació en els set anys del tripartit. Per tant, no em digui que és una
plataforma cívica, perquè és que és més partidista que el Papa, aquesta plataforma. I
tots ens som coneixedors. Vull dir, que vostè no digui que és només cívica, sinó que
aquí hi ha un rerefons polític. D’acord ?
Llavors acabada dient “el Consorci del Bages”: suposo que es referia al
Consorci de Residus del Bages. Diu que “ha de gestionar els seus residus”. Em sap
molt greu i vostè és membre electe del Consorci de Residus en aquesta legislatura.
Miri’s els seus estatuts, miri’s els seus estatuts, Sr. Casero. Enlloc diu que ha de
gestionar tots els residus de la comarca; enlloc ho diu això. El Consorci de Residus del
Bages gestiona els seus residus, perquè sinó, perquè tenim aquí una empresa
concessionària dels residus domèstics ? Escolti’m, no digui una cosa que no és certa.
El Consorci de Residus gestiona els seus residus, els residus que ell mancomuna amb
cada Ajuntament, no un servei al millor – i perquè sinó aquí podríem tenir qualsevol
altre tipus de planta de transferència; i si vol li explicaré què és una planta de
transferència – i no té perquè gestionar-ho el Consorci de Residus, pot ser privada,
perfectament. Per tant, cadascú ha de gestionar el què ha de gestionar. I en aquest
cas, el Consorci de Residus no té perquè gestionar una possible restauració d’un
abocador. No té perquè fer-ho.
I per acabar, li diré a la Sra. Flotats, evidentment, evidentment que és legítim,
no li diré pas que no. El seu vot és legítim, evidentment, vostès han estat elegits pel
municipi de Sant Fruitós perquè defensin els seus interessos, no ? Però és que jo em
remeto al què vostès van dir : vostès van dir que no tenien un color polític, que vostès
només defensarien els interessos de Sant Fruitós i, per tant, jo sobreentenc que amb
aquesta manera de fer vol dir que en coses supramunicipals vostès no s’hi haurien de
ficar; o sin més no, no haurien de tenir un posicionament clar. Simplement era el què li
volia fer esment amb les meves paraules.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sr. Grandia.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sr. Alcalde, per al.lusions ?
Sr. Alcalde-President : Serà ... ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sé que no estic en el .....
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Sr. Alcalde-President : Serà molt breu, Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí.
Sr. Alcalde-President : Després el Sr. Grandia podrà tornar a respondre’l a
vostè, si ho demana.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : No hi tinc cap inconvenient.
Sr. Alcalde-President : Hi ha algun inconvenient, Sr. Grandia ? Endavant,
Tomàs. Breu, si us plau.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, molt breu. Aquest regidor que no se “n’entera” de la pel·lícula, com vostè diu,
reafirma totes i cadascuna de les paraules que he dit abans : el Consorci gestiona el
residus del Bages, de totes les poblacions que estem associades – entre elles, hi
estem Sant Fruitós -; el Consorci pot gestionar alguns residus que vinguin fora de la
comarca de forma puntual. Per tant, crec que és el què he dit. I si no ho ha entès
vostè, potser és que té alguna cosa a les orelles. I quan li he comentat allò del
Consorci, el què li estava dient és que com que vostè ha dit que era un tema de país,
els temes de país els lideren les administracions públiques, no els privats per fer
negoci. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia. Pot fer ús de la paraula, si vol. No ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No. Li agraeixo,
però no contestaré les seves paraules.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. També per tancar el tema i per
algunes al.lusions que s’han fet a l’Alcalde, reiterar el què ha dit la regidora portaveu
de Gent fent Poble : es dóna llibertat de vot, sempre es dóna llibertat de vot, però en
aquests temes supramunicipals, així és. En un tema de la independència, per la
independència del nostre país, de Catalunya; en aquest cas, hi va haver diferències de
vot dintre el si de Gent fent Poble. En el cas d’aquest projecte per modificar
urbanísticament per arribar a fer un abocador, també hi ha hagut la llibertat, com
sempre; i en aquest cas, hi ha hagut coincidència. Simplement, com crec que ha
quedat clar a la conversa, hi ha llibertat de vot i l’exercim amb absoluta independència
dins de Gent fent Poble.
Quan parla de coherència en el vot en el si de Gent fent Poble i després
posava comparativament el ser una llista i no ser un partit polític, jo no he llegit enlloc
que algú que és una llista electoral envers algú que és un partit polític tingui una menor
o major categoria o sigui millor o pitjor. No sé, potser no ha volgut dir això vostè. Però
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per si ho hagués volgut dir o algú hagués intentat entendre-ho, que quedi clar que és
tant legítim qui forma part d’una llista electoral o municipal com algú que forma part
d’un partit polític. Perquè hi ha hagut algun moment que m’ha semblat que això es
posava en dubte i voldria que no fos així.
I en aquest sentit de la coherència de vot : evidentment, la coherència de vot de
Gent fent Poble només la podem trobar a Sant Fruitós, perquè és l’únic lloc on estem
representats. Però si parlem de la coherència en el vot de CIU, com ja s’ha manifestat,
tampoc l’estant demostrant vostès com a partit polític en el si de la nostra comarca.
Perquè jo no sé què votaran vostès avui, però és cert que CIU, els regidors de CIU de
Sant Joan han votat a favor d’aquesta moció; els de Santpedor, també; uns estan a
l’oposició i han votat a favor; uns estan governant i han votat a favor; i els de Sant
Mateu de Bages, que governen, han votat en contra. Per tant, la coherència de vot
dins de CIU en el si de la comarca, tampoc existeix. Jo vull pensar que, per tant, CIU el
què fa és llibertat de vot. I, per tant, benvinguts. Benvinguts. S’han sumat a una cosa
que fa Gent fent Poble. Fantàstic. Fantàstic que CIU vingui a fer el què fa Gent fent
Poble.
Què diem dels ciutadans de Sant Mateu de Bages ? Nosaltres, als ciutadans de
Sant Mateu de Bages, no els hi diem res. Si els coneixem, els diem “bon dia” i “què tal”
i si fa bon temps, però no els anem a dir cap cosa de les que ha semblat – potser el Sr.
Casero ha anat un pèl més enllà – però certament, ha semblat que nosaltres, votant
això, anàvem a fer un greuge contra els ciutadans de Sant Mateu de Bages. Jo crec
que tot el contrari : aquí es tracta de prendre una decisió que es comunica a
l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages. Així ho diu clarament, eh ? l’Ajuntament. Els
ciutadans del municipi de Sant Mateu, escolti, fantàstic, amics, els primers. Per tant, jo
no crec que votant ni a favor, ni en contra, ni abstenint-se en aquesta moció, se’ls digui
res als ciutadans ni se’ls falti al respecte als ciutadans de Sant Mateu.
Parlava d’exemple de mancomunar-se o no mancomunar-se, posava una mica
entredit això que jo acabo de comentar : que nosaltres som un equip de govern que
apostem clarament per mancomunar serveis i per unir esforços amb les poblacions
veïnes o amb qui faci falta per donar un millor servei a un millor preu. Pel què sigui. I
semblava que d’alguna forma nosaltres perdíem aquesta imatge de mancomunació i,
en canvi, els de Sant Mateu de Bages, la tenen claríssim; doncs que em perdonin els
que pensin això respecte Sant Mateu de Bages, perquè si fer un abocador al municipi
de Sant Mateu de Bages, tocant, tocant, tocant, al de Callús i no intentar mancomunar
això amb els pobles veïns, que és el que ha fet Sant Mateu de Bages; si tenim un cas
clar d’algú que no té cap interès en mancomunar alguna cosa, precisament és Sant
Mateu de Bages, perquè jo crec Sant Mateu de Bages hagués pogut mancomunar
aquesta decisió amb els seus pobles veïns : amb Sant Joan i amb Callús. Per tant, si
algun exemple de no mancomunar-se tenim en aquest moment aquí, és Sant Mateu
de Bages. I possiblement, si això hagués estat Sant Fruitós de Bages, ho haguéssim
fet diferent i potser haguéssim anat a parlar amb els nostres veïns a veure com ho
fèiem tots plegats, perquè precisament és el què estem fent. Anar a parlar amb els
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nostres veïns d’allò que ens afecta a tots. “Para muestra, Sant Benet de Bages”. Per
tant, no parlem de mancomunar, perquè els de Sant Mateu en sortirien mal parats.
Després, comentava vostè que “CIU serem els primers en retirar-lo a nivell
comarcal. Si realment això, acaba sent un projecte que no és bo, CIU serem els
primers en retirar-lo”. Així això és un problema de Sant Mateu o és un tema de CIU de
la comarca? Perquè quan a vostè li interessa és un tema de Sant Mateu i no els
toquem, que això s’ho han de fer els de Sant Mateu; i en canvi, després diu que si això
no és bo, “tots ens posarem d’acord els de CIU per retirar-ho”. Doncs, per tant,
aclareixi’s una mica perquè sí que és cert que com més parlava, més contradiccions
anava tenint en el seu discurs.
Reitero això d’estar bé amb els veïns. Jo no crec que precisament vostès quan
formaven govern, siguin ara els més adequats per donar lliçons de com s’està amb els
veïns, no ? I per mostra, vagin i demanin als veïns de Navarcles. I si resulta que Sant
Mateu de Bages vol fer una modificació urbanística, un projecte de modificació
urbanística que vagi encaminada a un abocador i ara ja veiem que aquest abocador no
convé, home, més val dir-los-hi ara; així, si els fem entrar en raó i els convencem,
s’estalviaran de fer aquesta modificació urbanística. Home, no siguem tant cabronets,
per dir-ho així, de saber que fan aquesta modificació urbanística encaminada a fer un
abocador i diem “no, no, que facin la modificació i després anirem i els direm que no”.
Home, si ja ho veiem ara, jo crec que és de bon conciutadà dir-los “escolta, no
procediu, perquè ens sembla que no té futur això”. Per tant, jo crec que és de bon
samarità avisar ara i no esperar que ho facin, pobres, i després anar a fotre’ls l’invent.
I per tant, jo crec que no hi ha gaire més cosa a dir. Simplement, vostè ha dit en
dues vegades en la seva locució que no ens poséssim en el què fa un poble veí. I ho
ha dit dues vegades : “no ens posem en el què fa un poble veí” i que deixem fer
perquè ells són sobirans del seu municipi. Per tant, entenc que avui vostès
s’abstindran. Si vostès, el grup de CIU en aquest Ajuntament volen ser coherents amb
el seu discurs, jo entenc que ara quan demani votació, els cinc regidors de CIU
s’abstindran; perquè és el què ha dit vostè, que no ens immiscim en el què fa un altre
municipi. Si vota sí o vota no, tot el què ens ha explicat, senyor Grandia, és una gran
mentida. En aquest sentit i acabat, passem a votar aquesta moció que ha presentat el
grup municipal d’Imagina’t Sant Fruitós.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sr. Alcalde,
perdoni un moment. Crec que, tenint en compte tot el què vostè ha dit i que no em
queda clar que ho digui com a cap de llista de Gent fent Poble o com Alcalde, sí que
crec que tenim dret a les al.lusions. Perquè si jo ho tinc entès, al ROM, l’estava llegint,
vostè té dret, evidentment a tancar el debat, però crec que l’ha de tancar com Alcalde.
I vostè, per la quantitat de coses que ens ha arribat a dir, per aclariments que em diu,
que li aclareixi, que li digui, la coherència, etc, etc. vostè no m’ho està demanant com
Alcalde, m’ho està demanant com a Gent fent Poble, com a cap de llista de Gent fent
Poble. Per tant, sí que demanaria que em deixés respondre-li a vostè mateix tot el què
vostè m’està demanant. Gràcies.
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Sr. Alcalde-President : Qui ha parlat és l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages. I
per tant, aquí queda tancat el debat sobre aquest punt. Passem a votar.
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 ).

7. Moció dels grups municipals sobre el col·lector de salmorres Cardona –
Balsareny – Abrera.
El Ple coneix la moció conjunta de tots els grups municipals, acordada a la Junta de
Portaveus, que el Sr. Agustí Masana i Santamaria presenta mitjançant la seva lectura:
“REQUERIMENT AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FI I EFECTE QUE
S’INICIÏN AMB URGÈNCIA ELS TREBALLS PEL DESDOBLAMENT DEL
COL.LECTOR DE SALMORRES CARDONA-BALSARENY-ABRERA I S'OBLlGUI A
L'EMPRESA IBERPOTASH , S.A. A COMPLIR LES EXIGÈNCIES QUE VAN SERL'HI IMPOSADES EN L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE L'ACTIVITAT
EXTRACTIVA LOCALlTZADA ALS TERMES MUNICIPALS DE SALLENT I
BALSARENY I SÚRIA.
Atès l’acord assolit entre els grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC i ICV, en el marc
del debat de política general de l’octubre de 2009, per tal que les obres de
desdoblament del col.lector de salmorres CARDONA-BALSARENY-ABRERA
s'iniciessin al llarg de l’any 2010.
Atès que ja estem a l’any 2012 i a dia d'avui, encara no s'ha exposat a informació
pública el projecte del nou col•lector de salmorres.
Atès que el col.lector de salmorres actual és una instal.lació obsoleta, que va entrar en
funcionament el setembre de 1988, ara fa 24 anys i malauradament, amb un
manteniment molt deficient.
Atès els resultats de la campanya de mostreigs del 2010 (font: Programa de Qualitat
Ecològica dels Rius, de la Diputació de Barcelona), i considerant només els valors de
Conductivitat de l’aigua i Continguts en Clorurs, que mostren les mesures d'un
desastre ecològic de dimensions extraordinàries i reiteradament mal valorades
sanitària, ecològica i econòmicament:
Riu Cardener
Cardener L-42, abans de Cardona
Conductivitat = 657,00 μS/cm
Clorurs = 53 mg CI/L
Cardener L-39, passat e/s Runams de Súria
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Conductivitat = 1.601,00 μS/cm
Clorurs = 673,70 mg CI/L
CardenerL-38, Sant Joan de Vilatorrada
Conductivitat = 1.696,00 μS/cm
Clorurs = 289,50 mg CI-fL
Riu Llobregat
Llobregat L-67, Navàs
Conductivitat = 341,00 μS/cm
Clorurs = 32,40 mg CI/L
Llobregat L-102, Pont de Vilomara
Conductivitat = 1.182,00 μS/cm
Clorurs = 154,80 mg CI/L
Llobregat L-94, Abrera
Conductivitat = 1.206,00 μS/cm
Clorurs = 217,20 mg CI/L
Atès que el retard en la construcció i instal·lació del nou col·lector de salmorres que
transporta una part de les aigües salobres de les mines del Bages fins al mar és la
principal causa que la zona humida de la Corbatera, a Sallent, continuï igual que fa
dos anys. És a dir, danyada per la sal que hi va anar a parar després que el vell
col.lector vessés quatre cops en dotze mesos, entre l’agost del 2008 i el juny del 2009.
Atès que en la Resolució de data 27 de juliol de 2007 el Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va concedir l’autorització ambiental de
l’activitat extractiva Emerika de l’empresa Iberpotash S.A., localitzada als municipis de
Balsareny i Sallent.
Atès que dita autorització feia tot un seguit de requeriments a Iberpotash S.A. per tal
de minimitzar els efectes dels runams salins sobre les aigües i el medi ambient en
general.
Atès que Iberpotash S.A. ha fet cas omís a la majoria d'aquests requeriments.
Per tot l’anterior els grups municipals proposen:
Primer.- Exigir la construcció urgent i prioritària del "desdoblament del col.lector de
salmorres" que es generen a la Conca Potàssica del Llobregat, com a mesura
correctora i pal·liativa dels efectes letals sobre el medi ambient que tenen els continus
vessaments.
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Segon. Fer un requeriment per tal que la Generalitat exigeixi a Iberpotash S.A el
compliment de les obligacions que van ser-li imposades en l’autorització ambiental de
l’activitat extractiva Emerika localitzada als municipis de Balsareny i Sallent.
Tercer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que, d'acord amb la
legislació vigent, imposi les màximes sancions possibles a Iberpotash S.A. per
incompliment reiterat de les obligacions contretes en l’autorització ambiental.
Quart.- Demanar trimestralment, al Departament de Territori i Sostenibilitat, un informe
sobre el compliment de l'autorització ambiental de l’empresa Iberpotash S.A.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords a la Plataforma Prou Sal, A Iberpotash S.A, a
l'Agencia Catalana de l'Aigua, al Molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya, a l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i a tots els partits politics amb representació al nostre Parlament nacional.”
Debat :
Sr. Alcalde-President : Aquesta va ser una moció presentada pel grup
municipal d’Imagina’t Sant Fruitós, que va ser posada en comú amb una Junta de
Portaveus i va ser consensuada i arribada a una unitat de text per part de tots els
grups municipals d’aquest Ajuntament. I en aquest sentit, com que la presentava el
grup d’Imagina’t, li demanarem al seu portaveu que faci lectura d’aquesta moció.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : ( El regidor llegeix part de la moció ). Hi ha una sèrie de ... cal
que ho llegeixi tot, això ? No cal, no ? perquè són tot de ....
Sr. Alcalde-President : No cal.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Perquè són tot de temes aquests de la campanya de mostreig.
(El regidor continua llegint la moció). Afegir en nom del grup d’Imagina’t que ens
n’alegrem que almenys alguna, que no totes, les mocions que presentem, o sigui, que
aquesta hagi estat ben rebuda per part de tots. I suposo que, entre altres, deu ser pel
fet que aquest sí que ens afecta directament al nostre municipi. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Els portaveus voleu fer algun afegitó ?
Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : La lectura de la moció diu molt clarament el què demanem. Si em permeten, fer
èmfasi que el requeriment el fem al Govern de la Generalitat, perquè aquest també és
un tema de país i d’interès públic.
Sr. Alcalde-President : Sra. Flotats.
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Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Gent fent Poble,
tal i com es va acordar amb la resta de grups municipals i a fi de preservar el nostre
municipi de qualsevol desastre ecològic, sanitari o econòmic, evidentment, donarà tot
el suport a aquesta moció.
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals. Vol fer algun afegit ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li passo
la paraula al Sr. Grandia.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Totalment
d’acord amb el Sr. Masana, que també ens n’alegrem que una moció, en tot cas,
presentada per vostè sigui també consensuada per tots els grups municipals. En
aquest cas, no li seguiré la veta al Sr. Casero, però sí que és veritat que, totalment,
ens afecta. Ens afecta com a país i ens afecta com a municipi. Tenim tots molt clar que
aquest col.lector de salmorres fa molts anys que és deficitari. Anys enrere i també
aquests anys passats Sant Fruitós de Bages també ha patit les conseqüències de tenir
vessaments i de tenir zones inerts, en aquest cas, a causa de la salinitat dels
abocaments que pot haver-hi quan hi ha un trencament d’aquest col.lector. I, per tant,
que encoratgem a que la Generalitat de Catalunya insti a l’empresa Iberpotash a que
faci bé les coses i, en tot cas, que mantingui el col.lector si no és possible fer-lo nou,
però si més no, que pugi mantenir en estat òptim el col.lector que en aquest moment
tenim i que passa directament, transversalment, pel nostre municipi. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per tant, és una moció presentada
unànimement per tots els grups municipals. Queda aprovada per tots els regidors. S’ha
de votar ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : S’ha de
votar.
Sr. Alcalde-President : Votem.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

CMI de Presidència i Serveis Centrals

8. Resolució de les al.legacions presentades per XXXX, contra la tarifa
“Llicència i control de l’activitat de venda d’articles de pirotècnia” de
l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a
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través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats; i aprovació
definitiva de l’ordenança.
Dins del termini d’exposició al públic de l’acord provisional d’imposició i ordenació de
tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals per l’any 2012 aprovat pel Ple de la
corporació en data 09.11.11, es va presentar una al·legació per persona interessada
contra l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per la
prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, per la qual cosa va
quedar aprovada definitivament la modificació de totes les ordenances fiscals
aprovades pel Ple de data 09.11.11 i es va procedir a la corresponent publicació en
data 30.12.11, a excepció d’aquesta ordenança fiscal número 22.
Examinada l’al·legació presentada en data 21.12.11 (RE 4189) i vistos els informes
tècnic i jurídic emesos sobre la qüestió així com allò informat al respecte per
l’Interventor de fons de l’Ajuntament, es considera que procedeix estimar parcialment
l’al·legació presentada per les causes obrants a dits informes.
Un cop incorporada la modificació derivada de la reclamació presentada en
l’ordenança fiscal número 22 abans esmentada, resulta el text definitiu que es conté en
el document annex al present acord.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa
al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades contra l’aprovació
provisional de l’ordenança fiscal 22, per les causes que consten a l’informe tècnic
obrant a l’expedient i aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, establint-se com a taxa
administrativa per la tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de
l’activitat de venda d’articles de pirotècnia la quantitat de 289,00 euros, mantenint-se
íntegrament la resta del text de l’ordenança que fou aprovada inicialment pel Ple de la
corporació de data 09.11.11.
Segon.- Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (www.santfruitos.cat), aplicantse a partir de la data que assenyala l’esmentada Ordenança.
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Tercer.- Notificar aquest acord a les persones que haguessin presentat al·legacions
durant el període d’informació pública, amb indicació dels recursos que contra aquest
acord procedeixin.
Debat :
Sr. Alcalde-President : Gràcies, el regidor Xavier Racero fa una petita
explicació del significat d’aquest punt. Xavier, quan vulguis.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies,
bona nit. Bé, simplement, amb aquest acord, amb aquest recull d’acord, el què fem és
l’estimació parcial de les al.legacions que va presentar XXXX, que per entendre’ns
tots, és la instal.lació de casetes de pirotècnia; i aprovar amb caràcter definitiu aquesta
modificació. Darrere d’això, XXXX va entrar les al.legacions, que m’agradaria resumir
breument, on ens deia que s’adeqüés la taxa proposada en aquest Ajuntament a les
mateixes o a la mitjana que hi ha vigent en altres ajuntaments; que relaciona la
documentació aportada – presentava diversa documentació, diversos rebuts d’aquesta
taxa d’altres ajuntaments -; també demanava que la tramitació es podia fer aplicant la
llicència de règim de comunicació prèvia d’activitats del tipus B, pel que seria més fàcil
la tramitació. Cal dir que darrera d’això, ha canviat la normativa i ja us explicaré una
miqueta com ha canviat i perquè, en el sentit que pot canviar la taxa. Com a conclusió,
sol.licitava que es tinguessin en consideració els aspectes esmentats. Cal dir que
aquesta és l’única al.legació que s’ha presentat a les ordenances fiscals i en un petit
epígraf d’aquesta taxa.
Aquest Ajuntament no va modificar res d’aquesta taxa, simplement presentava
una al.legació en un petit epígraf; és a dir, la voluntat de l’Ajuntament no era tocar res
de la taxa, però vistes les al.legacions presentades, obrant a l’expedient l’informe de
l’enginyer, el canvi de normativa aplicable, s’ha considerat oportú fer el replantejament
amb coherència, creiem, perquè en coherència a la normativa a aplicar aquesta nova
taxa amb aquest import de 289 €. És a dir, l’únic canvi significatiu és que abans era
molt exigent la normativa, intervenint la Subdelegació del Govern, etc, i ara hi ha un
canvi en aquesta normativa que condueix la concessió de l’activitat a una mera
comunicació, a meres comunicacions. Per tant, redueix la feina tècnica i administrativa
per concessió d’aquesta taxa, d’aquest permís, d’aquesta prestació de servei
d’activitat. Així mateix, es redueix a un total de cinc hores d’administrativa, tres hores
de tècnic i a l’estudi econòmic dins l’expedient. Per tant, sorgeix aquesta nova taxa de
289 €.
Deixeu-me dir que quan l’equip de govern va veure aquesta taxa anterior, que
era de 696 € per instal.lar la caseta, 696 €, varem veure que era sorprenent veient
també les taxes a que es refereix XXXX. Dins la seva al.legació hi ha rebuts de
Solsona, Manresa, Berga, Sallent, Balsareny, ... tot un reguitzell d’ajuntaments : la
més cara, l’import més elevat d’aquesta taxa era de 140 €. A Sant Fruitós era de 696
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€. I ara quedarà en 289 €. Simplement estimar les al.legacions i resoldre amb aquest
import la nova taxa. Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Algun comentari de CIU ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Totalment
d’acord amb les apreciacions del Sr. Racero. Votarem a favor d’aquesta al.legació,
perquè entre altres coses, aquesta ordenança en el seu moment no es va modificar,
però només li faré una apreciació, que crec que també estarà d’acord amb nosaltres :
per l’antiga taxa que hi havia d’aquests 600 i escaig euros, també hi havia un estudi
econòmic; estava sustentat aquest preu a través d’un estudi econòmic. Sí que és cert,
vostè ens ha dit “ens hem trobat la sorpresa”; la sorpresa, cada cosa té un preu i en
aquest cas, el què sí que l’antic equip de govern – i en aquest cas, com estava
capdavanter en aquesta àrea, sí que vaig demanar que hi hagués un estudi econòmic
molt acurat, sobretot el tema aquest de les casetes de pirotècnia. Per tant, no ens
varem treure el preu d’aquesta taxa d’enlloc, sinó a través de l’estudi econòmic del
propi servei tècnic. Estic d’acord, l’exigència de la normativa anterior era molt més
restrictiva, hi havia una sèrie de documents i de publicacions que s’havien de dur a
terme amb la Subdelegació del Govern i que, evidentment, ara amb aquesta nova llei,
tot això quedarà molt més reduït a una simple comunicació de la posada en marxa
d’aquesta caseta.
També deia que ha vist diferents preus de diferents municipis. Totalment
d’acord, però també n’hi havia de més alts, si busquem bé; per Internet n’hi ha de molt
més alts, també, sobretot a les àrees on el tema de la pirotècnia pel cap de setmana o
pel pont de Sant Joan es fa – i podem posar exemples, tota l’àrea costera – doncs,
també hi ha preus d’ajuntaments molt més alts o similars al què nosaltres estàvem en
el seu moment posant a la taxa. Per tant, simplement, estimarem aquests al.legacions;
creiem que són correctes i, per tant, també els donem el nostre vot a favor.
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa a afegir, Sr. Racero ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, no, només
una petita observació : està clar que comparar-ho amb una àrea costera, Sant Fruitós
no té platja, suposo que estarà d’acord amb mi. Simplement, no vull que es mal
interpretin les meves paraules, el què deia que ho trobava estrany és en el sentit de :
hi ha un estudi econòmic, evidentment, aquí i a altres ajuntaments. Però la diferència
de dedicació d’hores per fer servir o per concedir un mateix servei, és molta la
diferència. Sant Fruitós està moltes més hores, dedica molt més temps el seu enginyer
i la seva administrativa a concedir una llicència que a Manresa, que a Solsona ? No ho
sé, però deixi’m dubtar-ne, deixi’m dubtar-ne, perquè és molt elevada la diferència.
Moltíssim. 696 € respecte 140 de Súria, per exemple, o 100 de Manresa, són molts
euros. Simplement, l’estudi econòmic es basa en hores de dedicació dels
administratius i enginyers a la concessió d’aquesta activitat. Simplement, era estrany
això.
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Sr. Alcalde-President : Sí, sí, endavant Sr....
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, només una
observació : doncs si llavors vostès creuen que el preu en aquell moment era
desorbitat, com és que ara no apliquem una tarifa molt més baixa ? Perquè si diu que
hi ha altres ajuntaments que són de 140,100, ... com és que ens n’anem a 289,
gairebé 300 € ? No ho entenc. Vostè per un cantó m’està dient que va quedar sorprès i
que – també en dubto, eh, poso en dubte – quan nosaltres varem fer l’estudi
econòmic, no hi havia cap Ajuntament de la mitjana de l’Ajuntament de Sant Fruitós,
amb platja o sense, que tingués estudi econòmic de casetes de pirotècnia;
simplement, com moltes altres taxes, es feia un1 .......... sobre la burocràcia, en aquest
cas, de tot el procés administratiu que s’havia de dur a terme. Deixi’m que posi en
dubte que, si hi ha tanta diferència, alguna cosa deu passar. Aleshores, si vostè em
diu que el més normal serien aquests 140 o 100 no sé quants, no ho sé, potser és que
no ho varem fer bé llavors, però tampoc no ho estem fent bé ara. En tot cas.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Un cop fetes les observacions, esperem que
ho haguem fet bé ara i votem aquesta resolució.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

9. Ratificació de l’acord de JGL de 05/12/2011 mitjançant el qual s’aprova la
creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i
l’aprovació inicial de la reglamentació corresponent al seu funcionament.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Presidència i Serveis Centrals, ratificar els acords següents adoptats en seu de la
Junta de Govern Local degut a la necessitat urgent de procedir a la legalització d’una
situació de facto derivada de la posada en funcionament d’aquest servei a la web
municipal a partir de les gestions realitzades per l’empresa externa encarregada de la
implantació d’aquest servei per part de la Diputació de Barcelona :
“Disposició de creació i reglamentació de la seu electrònica. Aprovació inicial
del reglament que regula la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
Atès que en el marc de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, es reconeix el drets dels ciutadans a relacionar-se
electrònicament amb l’administració, definint la seu administrativa electrònica amb la
qual s’estableixen les relacions, promovent un règim d’identificació, autenticació,
contingut mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat.

1

No ha estat possible transcriure aquesta expressió.
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Vist que l’article 10 de la l’esmentada llei defineix la seu electrònica com aquella
adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de
telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una
administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves
competències i estableix que cada administració pública determinarà les condicions e
instruments de creació de les seus electròniques.
Considerant que, d’altra banda, la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya, regula en el seu Títol III la informació del sector públic i la
participació dels ciutadans i les empreses per mitjans electrònics, definint als articles
10 i 11 la informació que les entitats que integren el sector públic han de difondre, en
l’àmbit de llurs competències, per mitjans electrònics i concretant la informació mínima
que s’ha de difondre a través de la Seu electrònica.
Per tot l’exposat i en el marc d’aquesta normativa conforme a la qual es fa necessària
la creació i regulació de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages,
accessible
a
través
de
l’adreça
electrònica
https://www.santfruitos.cat/seu_electronica .
Segon.- Aprovar inicialment la reglamentació corresponent al funcionament de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages segons document annex al
present acord a partir del model elaborat pel Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya respecte al qual es selecciona l’opció 1 / 2 a l’article 4 del text (titularitat),
procedint a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes als
efectes de la presentació d’al·legacions per termini de 30 dies.
Tercer.- Comunicar el present acord a les diverses àrees de l’Ajuntament pel seu
coneixement i efectes.
Quart.- Ratificar el present acord a la propera sessió del Ple que es celebri.”
Debat :
Sr. Alcalde-President : Gràcies. La regidora Manoli Martín ens explicarà.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : A la
ratificació ja quedava molt clar, ja varem comentar el fet de tirar endavant el què és la
seu electrònica. Aquí simplement donem l’aprovació per iniciar la reglamentació, que
s’ha agafat un document annex d’un model elaborat pel Consorci d'Administració
Oberta de Catalunya. Res més.
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Sr. Alcalde-President : Res més. Algun comentari des de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, només,
tal i com ja varem exposar a la Junta de Portaveus que es va fer, el grup de CIU està
d’acord amb iniciar la creació de la seu electrònica. Trobem que és una millora i un
avanç i amb això sempre hi estarem d’acord. Un altre tema serà intentar consensuar
de quina forma reglamentem tota aquesta seu electrònica. Però bé, suposo que això ja
vindrà en un futur. Votarem a favor, tal com varem manifestar a la Junta de Portaveus.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, doncs. Passem a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

10. Modificació de la relació de llocs de treball. Incorporació de la fitxa
descriptiva del lloc de treball de Secretaria. Modificació de la jornada de
treball del lloc de treball de Tècnic d’Arxiu.
Lloc de treball de Secretaria
Considerant que la funció de secretaria és una funció pública i necessària en totes les
entitats locals que d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 7/2007 de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es reserva a funcionaris de l’escala
d’habilitació de caràcter estatal.
Considerant que en l’actualitat l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la necessitat
de cobrir a la plantilla de personal existent la vacant de la secretaria de la corporació,
per tal de donar compliment al que prescriu La Disposició transitòria primera del
DECRET 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals
de Catalunya (DOGC de 9/10/2008 ), així com per fer front al volum de feina
actualment existent a les oficines municipals.
Considerant, per tant, que la Disposició transitòria primera del DECRET 195/2008, de
7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
(DOGC de 9/10/2008 ) deixa clar que els llocs de treball de secretaria dels ens locals
de l'àmbit territorial de Catalunya es classificaran segons les classes següents:
“(…) 2. Secretaries de classe segona (cas de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages): estan reservades a personal funcionari pertanyent a la subescala de
secretaria, categoria d'entrada , les secretaries d'ajuntaments el municipi dels
quals tingui una població d'entre 5.001 i 20.000 habitants, així com els de
població inferior a 5.001 habitants i uns drets reconeguts nets per ingressos
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ordinaris deduïts de la darrera liquidació pressupostària superiors a
3.000.000,00 d'euros.”
Considerant del que es desprèn de la susdita Disposició Transitòria primera, la plaça
de secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages roman vacant i ha de ser
ocupada per un funcionari d’habilitació estatal pertanyent a la subescala de secretaria
de categoria d’entrada.
Considerant que l’article 69 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’empleat públic disposa que la planificació dels recursos humans en les
Administracions Públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia
en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics
disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor
distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
Considerant que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
estableix en el seu article 74 que les Administracions Públiques estructuraran la seva
organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius
similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de
classificació professional, els cossos o escales, si escau, al fet que estiguin adscrits,
els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran
públics.
Considerant que les relacions de llocs de treball (RLT) constitueixen l'instrument tècnic
normalitzat a través del qual les administracions públiques ordenen, planifiquen i
declaren la dotació dels recursos humans dels quals disposen per complir amb la
prestació dels serveis que tenen encomanats.
Considerant que les relacions de llocs de treball es defineixen com a documents
dinàmics, en continu canvi per adaptar-se als successius escenaris i necessitats que
hagi d'afrontar la corresponent administració, recollint a cada moment els llocs de
treball dotats pressupostàriament, tant els ocupats com els eventualment vacants
assenyalant, en aquest últim cas, la seva condició i la susceptibilitat de les accions que
sobre ells puguin correspondre (provisió, amortització, reconversió, readscripció, etc.).
Considerant que per acord adoptat en sessió plenària celebrada en data 11-07-2001
es va aprovar per primera vegada la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages ( modificacions de la RLT aprovades per acords plenaris de dates
14-11-01, 8-03-02, 12-07-02, 9-10-02, 30-07-03, 8-10-03, 9-06-04, 14-07-04, 13-04-05,
13-09-06, 09-05-07, 12-09-07, 9-01-08, 9-04-08, 4-07-08, 11-02-09, 8-07-09, 10-03-10
i 12-01-11), com a instrument tècnic per mitjà del qual es realitza l’ordenació de tots els
llocs de treball i a on es concreten els requisits i característiques dels mateixos,
responent a criteris de racionalitat i organització.
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Considerant que en sessió plenària celebrada en data 11-01-2012 s’aprova la plantilla
de personal del pressupost municipal per a 2012, en el qual es relacionen la totalitat de
llocs de treball existents a l’Ajuntament.
Considerant que aquest instrument tècnic de gestió de personal ha de ser una eina
dinàmica, que es vagi adaptant a les necessitats que puguin sorgir dins de
l’organització municipal i, per tant, susceptible de modificació, seguint criteris objectius
i motivats, perquè constitueixi un instrument vàlid i eficaç.
Considerant, per tant, la necessitat de cobrir el lloc amb un nou funcionari o
funcionària, per a desenvolupar les funcions pròpies de la Secretaria general de
l’Ajuntament.
Considerant que per resolució d’alcaldia de data 26 de gener de 2012 s’ha sol.licitat a
l`àrea de recursos humans l’elaboració de la fitxa descriptiva del lloc de treball de
Secretaria, així com la proposta retributiva de la mateixa
Considerant que des de recursos humans s’ha elaborat la fitxa descriptiva de la plaça
de secretari/ria i proposta retributiva de la mateixa
Considerant que s’ha comunicat als representants dels treballadors/res susdits
documents
Lloc de treball de Tècnic d’Arxiu
Per acord de Ple de data 9 d’abril de 2008, es va crear una plaça Tècnic Arxiver/a,
incorporant-se aquesta a la relació de llocs de treball i assignant-li una dedicació
exclusiva de 15 hores setmanals, corresponent a un 40% de la jornada completa
ordinària.
Per acord de Ple de data 8 de juliol de 2009, es ma modificar aquesta relació de llocs
de treball, modificant la dedicació exclusiva del lloc de treball Tècnic Arxiver/a, passant
de 15 hores a 20 hores setmanals, corresponent a un 53,33% de la jornada completa
ordinària. Incrementant-ne proporcionalment les corresponents retribucions.
Atesa la voluntat de la Regidoria de RRHH de modificar la relació de llocs de treball, la
qual va presentar informe (RI 2011/245 DE 13-12-2011) comunicant la necessitat
urgent d’ampliar l’actual dedicació exclusiva de l’Arxiver/a de 20 hores a 37,50 hores
setmanals, corresponent a un 100% de la jornada completa ordinària.
Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals; articles 74 i
següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on es
regulen les qüestions sobre la RLT i la seva modificació.
Considerant que s’ha comunicat als representants del treballadors.
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Per tot això, i a l’empara del que estableix l’article 22.2 i) de la LBRL, es proposa al
Ple, un cop dictaminat per la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis
Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer : Aprovar la incorporació de la fitxa descriptiva de la plaça de secretari/ària
dins la relació de llocs de treball aprovat pel ple municipal en sessió de data 11-072001 que figura en l’expedient, d’acord amb el següent:

Àrea
Denominació del lloc
Règim
Grup
Complement de destí
Complement específic

Secretaria
Secretari/ària
Funcionari d’habilitació estatal (FHE)
A1
26
50.599,08

Segon.- Modificar la relació de llocs de treball, amb data d’efectes 1-03-2012, en el
sentit d’augmentar la dedicació horària del lloc de treball Tècnic d’Arxiu fins al 100% de
la jornada (s’incrementa la jornada de 20 hores a 37,50 hores setmanals), així com
incrementant-ne proporcionalment la retribució que es percep per aquest lloc de
treball.
Tercer.- Aplicar a les partides pressupostàries corresponents, el cost que es deriva de
les modificacions contingudes als presents acords.
Quart.- Realitzar l’oportuna publicitat mitjançant les publicacions previstes en la
normativa aplicable, als efectes d’examen i reclamacions, en el ben entès que si
durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació s’entendrà
aprovada definitivament, i a trametre còpia de la documentació aprovada a
l’Administració de la Generalitat i de l’Estat.
Cinquè.- Notificar els presents acords segons el que estableix l’article 58 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde perquès es duguin a terme els tràmits corresponents per
tal de donar efectivitat els presents acords.
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Debat :
Sr. Alcalde-President : Bé, en aquest sentit les modificacions són dues : una
és la del lloc de treball de Secretaria, la qual ja va ser àmpliament debatuda en un Ple
extraordinari que varem efectuar. Com ja s’ha comentat abans i es va comentar també
a l’anterior Ple, aquesta plaça de Secretaria passarà a ser ocupada pel Sr. Roger Cots
Valverde. I l’altra modificació és el lloc de treball de tècnic d’Arxiu : aquesta plaça està
ocupada per una tècnica arxivera, actualment, i té una dedicació horària que s’ha
comprovat que és molt reduïda per les necessitats que tenim. I en aquest sentit, la
proposta és la modificació i dotar aquesta plaça d’una jornada complerta de 37,5 hores
setmanals. Algun comentari al respecte d’aquest punt ? Sra. Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. El primer
que li voldria demanar és que féssim una separació de vot perquè aquí estem en un
mateix acord modificant dos llocs de treball i llavors considerem que no han de tenir el
mateix tracte. Si més no, el nostre vot no serà el mateix per un lloc que per un altre.
Per tant, sí que li demanaríem la separació de vot.
Sr. Alcalde-President : Hi ha algun inconvenient per fer separació de vot ?
No? Doncs ho farem, cap problema.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, en el
cas de la modificació de la jornada de treball del tècnic d’arxiu, en principi, no tenim
dades que justifiquin que realment sigui necessari aquesta ampliació. La regidora ens
va dir que era necessari; nosaltres ni ho posem en dubte ni ho corroborem perquè no
ho sabem. És una apreciació que fan vostès com a equip de govern i prenen la decisió
d’ampliar l’horari d’aquest lloc de treball i, per tant, en aquest cas nosaltres ens
abstindrem pel què dic : perquè no tenim res que ens justifiqui, cap document que ens
justifiqui que realment això és necessari. Com tampoc el contrari, que no ho sigui; per
tant, ens abstindrem.
En referència a la incorporació de la fitxa descriptiva del lloc de treball de
Secretaria, aquí, tot i que sí que varem fer un Ple que va sol.licitar el nostre grup
municipal per demanar informació sobre aquest tema, sí que ens agradaria fer alguna
apreciació referent a això. Estem aprovant una fitxa d’un lloc de treball que ja està
creat i a més, estem modificant el seu salari perquè recordem que l’any 2005 ja hi va
haver un acord plenari en el que es va estipular el sou que hauria de cobrar el
Secretari amb categoria de Secretari que vingués a ocupar aquesta plaça que hi havia
vacant. En el Ple que varem fer el mes passat, el Sr. Alcalde va voler venir a justificar
el sou que se li pagaria a l’actual Secretari, el Sr. Cots, volent dir que incrementant el
sou que ja es va estipular el 2005 fent els increments que tocarien vindria a donar el
sou que ara se li pagarà a aquest senyor. A mi m’agradaria aclarir que això és
totalment fals : el sou que estava estipulat a l’any 2005 – concretament el sou, estic
parlant de sou, sense Seguretat Social – el sou base del funcionari de la categoria A
eren 1.069,58 €; el complement de destí 26, que és el mateix que s’aplicarà ara eren
676,91 €; i el complement específic que en aquell moment es va dotar per aquest lloc
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de treball, era de 1.978,03 €. Per tant, això ens donava un salari anual, salari anual, de
52.143,28 €. Evidentment, de l’any 2005 a ara, si apliquem els increments i les
disminucions que hi ha hagut, perquè recordem que estem parlant de sous de
funcionaris que no tenen la puja de l’IPC, i que a més, hi va haver una reducció l’any
2010 del 5%, ni de bon tros en n’anem als 81.000 € que cobrarà com a salari el Sr.
Cots. Per tant, això m’agradaria que quedés molt clar perquè penso que a l’altre Ple no
va quedar gens aclarit, al contrari, el Sr. Alcalde ens va voler confondre a tots els
assistents en aquest Ple, fins i tot a les declaracions que van sortir al Regió 7; i per
tant, crec que és necessari aclarir això.
Justament veient això, veient aquesta diferència de salari que sortirà, podem
parlar que hi ha hagut un increment, pràcticament, d’un 85%. Si nosaltres calculem
actualitzant el sou que quedaria d’aquell que es va crear l’any 2005, vindrien a ser uns
53.800 € i vostès ara estan disposats a pagar-ne 81.000 €. A banda d’això, i una mica
amb el què avui ens ha dit el Sr. Alcalde, que ha dit que la línia d’aquest equip de
govern és millorar el servei i reduir els costos, m’agradaria que justifiqués exactament
quina reducció de costos veu vostè al fet d’incrementar un sou, que ja estava estipulat,
en un 85%. Aquest increment, si sumem aquests 81.000 € que cobrarà el Sr. Roger
Cots, més el sou que cobrarà el Vicesecretari, més el sou que cobrarà la lletrada, que
vindrien a ser l’equip de juristes que té aquest Ajuntament, que tindrà aquest
Ajuntament en plantilla, estem parlant d’uns sous bruts anuals de 180.000 €, més
Seguretat Social. Per tant, estem parlant d’un cost anual d’uns 220, 230.000 €. Per
tant, jo no veig on realment aquí hi ha la reducció de costos o tot el què ens ha volgut
vendre de reduir : reduïm en els calendaris, reduïm en les llumetes de Nadal,.... però
llavors resulta que incrementem partides de forma totalment desorbitada i realment
sense justificació, creiem nosaltres. Perquè sí que és cert que aquest Ajuntament té
una plaça creada de Secretari d’habilitació nacional, que la llei diu que ha de tenir la
plaça i nosaltres la tenim – per tant, no estàvem incomplint cap llei. I en aquest cas,
vostès han decidit dotar-la sí o sí; el cost tant és, el preu tant és. Tot plegat, Sr.
Batanés, no ho paga vostè, no ? Ho deu pagar tot el poble de Sant Fruitós, ho paguem
entre tots. Com que no són els diners de ningú en concret, no passa res aquí, guaiti, la
casa és gran i cap problema. Ens sembla que són decisions que s’haurien d’haver
rumiat molt bé; sobretot, no pel fet de, ja he dit, d’omplir aquesta plaça, d’incorporar
aquest funcionari de carrera, sinó del fet d’anar a buscar aquesta persona i d’oferir-li
un sou més elevat del què ja estava cobrant, que ja era molt elevat, perquè vingui a
Sant Fruitós. Això ho varem criticar al Ple extraordinari i penso que avui cal recordarho, perquè no era necessari fer això. Com tampoc era necessari que aquesta persona
vingués a jornada complerta. Aquesta persona o qui fos, el funcionari que fos, podria
haver vingut en acumulació de tasques durant dos anys; durant dos anys podia estar
fent l’acumulació de tasques que està fent ara per venir un dia a la setmana. I això ho
podia haver fet dos dies a la setmana, tres, l’acord al que s’hagués arribat per donar
suport a aquest departament. Però vostès han decidit que no, vostès decideixen que
realment s’ha d’omplir i s’ha de tenir aquesta plaça ocupada a jornada complerta. A
més, han decidit que aquest senyor ha de cobrar un sou de 80.000 €. Com a secretari
de l’Ajuntament serà el més alt de la comarca i, evidentment, com a municipi, com a
Secretari de segona que és, no comparable a... no puc dir-ne cap altre perquè ho
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desconec, però evidentment, de tots els que nosaltres hem consultat... no serà
comparable amb cap dels que es van consultar. Vaig donar dades aquell dia justament
del Secretari de l’Ajuntament de Manresa, que és un Secretari de primera, que és
d’una categoria superior i que com a tasques específiques i concretes de Secretari de
l’Ajuntament, cobra menys que el què cobrarà el nostre Secretari.
Per tant, doncs, res més. Estem en contra, no de la incorporació d’aquest
senyor, ja ho he dit, ni en contra d’aquest senyor, que quedi molt clar que no tenim
absolutament res en contra d’ell, sinó en contra del que avui estem aprovant; que,
apart de la fitxa descriptiva, és la modificació del salari que hi havia estipulat en aquest
lloc de treball.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sra. Casals. Molt sovint, quan tractem
temes, llegeixen trossos de text extrets d’altres intervencions que he fet jo o que ha fet
algun regidor, però les treuen quan els interessa i les obvien quan no els interessa,
perquè vostè ha dit una falsedat molt gran que és que vostè ha dit que jo vaig
comentar que no caldria cap modificació. I això no ho he dit mai. Jo, l’altre dia vaig dir,
igual que altres vegades veig que llegeixen i prenen nota de com han anat les actes de
les sessions anteriors, li prego que llegeixi la sessió anterior on jo vaig dir que hi havia
un augment de 17.800 €. Jo mai he dit que costaria el mateix del què està cobrant
aquest senyor que tinc assegut aquí a la meva esquerra. El Sr. Roger Cots Valverde
cobrarà 17.800 € més i ho he dit sempre; i ho torno a dir aquí. Per tant, no falsegi
declaracions perquè jo no les he dit mai. I a més, com que estan apuntades a una acta
que avui hem aprovat precisament, doncs, per tant, no me n’he d’amagar ni jo ni cap
dels que estem aquí. Efectivament, diu que no va quedar aclarit; jo crec que va quedar
molt aclarit. I ho torno a dir : 17.8000 € d’augment anuals. Sí. Tinguem en compte una
cosa, aquest senyor que tinc assegut a la meva esquerra, com que deixa de fer
funcions de Secretari, també cobrarà menys. Per tant, a les arques municipals del
nostre poble l’augment no és de 17.800 €, sinó que serà menor, perquè hi ha un
senyor que és Vicesecretari que té plaça i que és el Sr. Santiago González, que es
queda a la casa, que cobrarà una mica menys. Per tant, compensa en part aquest
import que cobrarà el Sr. Roger Cots. I això és el què vaig dir l’altre dia. I això que està
a l’acta que hem aprovat al començar aquesta sessió d’avui. I per tant, no intentem fer
veure que l’Alcalde ha dit una cosa que no va dir.
També, em fa certa gràcia, Sra. Casals, que diu que jo vaig fer unes
declaracions que confonien i que les meves declaracions al Regió 7 també les vaig fer.
Jo no he fet ni una sola declaració al Regió 7: l’article que sortia al Regió 7 el va fer un
periodista que estava assegut aquí on estaven vostès. No són unes declaracions que
jo vaig fer : un senyor que hi havia assegut aquí, ell va prendre nota i va treure un
article. Resulta que també estava confós ell. Potser era vostès la que estava confosa.
Perquè ja deu ser causalitat que no és la Sra. Mercè Casals la que no ho va entendre,
sinó que resulta que és el periodista del Regió 7 el que no ho va entendre, perquè jo el
vaig voler confondre. Home, és un periodista, però deu saber el què s’escriu; per tant,
possiblement el senyor del Regió 7 ho va entendre bé. El què passa que potser no era
el què la Sra. Mercè Casals esperava que escrigués. I en tot cas, no van ser unes
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declaracions : és un periodista que lliurement, amb tota la llibertat, va fer el seu article
al Regió 7.
Quan ha comentat allò de Secretari de segona, home, espero que no sigui en
aspecte pejoratiu; Secretari de segona és una categoria que es dóna a una habilitació
nacional que algun dia, algun senyor, va fer un escalat i era Secretari de segona. Però
no utilitzem, si us plau, amb sentit pejoratiu “Secretari de segona”.
I en quant al què costa aquest senyor, també li recordaré a la Sra. Mercè
Casals que jo també pago impostos. Ha semblat que l’Alcalde estava exempt de
pagar, en aquest poble. No. Jo pago impostos....
.....
Sr. Alcalde-President : ... jo pago impostos igual que tots els ciutadans de
Sant Fruitós. I això que la casa és gran, jo crec que no haurà sentit mai a dir per part
de cap dels regidors aquí asseguts, de l’equip de govern, que la casa és gran. I
evidentment, estalviarem en calendaris : oh, i tant, que estalviarem en calendaris; i en
llumenetes de Nadal ? també, en llums de Nadal també estalviarem; i en moltes altres
coses que estem estalviant, que el dia que fem llista algú es posarà vermell. Estem
estalviant molt.
El Sr. Secretari que ve a ocupar aquesta plaça i que cobrarà 17.800 € més, i
que en ve a cobrar 6.000 més del què cobrava a Sant Vicenç de Castellet, que també
deuen ser una espècies de “bárbaros”, perquè pagaven molts diners a aquest
Secretari que ve aquí per cobrar 6.000 € més – i, per cert, són de CIU aquests
“bárbaros” que li pagaven una quantitat pràcticament igual que el que ve a cobrar aquí
aquest senyor – ningú ha dit que costi més diners. Perquè no mirem la rendibilitat que
donen els llocs de treball ? Qui ho diu que ens sortirà més car aquest senyor ? La Sra.
Mercè Casals ? L’altre dia els vaig donar xifres del què ens gastàvem en processos
judicials. És que només que ens gastem la meitat gràcies a que les coses es resolguin
d’una forma diferent. En un any, estalviant la meitat, paguem més de dos anys de la
diferència del sou d’aquest senyor. No siguem reduccionistes i minimalistes. “Aquest
senyor cobrarà....”, no, no, escolti, rendiment; el rendiment que traurà aquest senyor
serà molt més alt, no perquè sigui més llest, més maco o més.... no, no, perquè té una
formació a la qual li hem d’exigir més. Simplement per això. Aquest senyor és
Secretari de segona; doncs, per tant, li exigirem més. I per tant, el rendiment serà
major. I el xofer d’un autocar cobra més que el xofer d’un taxi. Perquè ? perquè té més
exàmens que ha hagut de passar i perquè té més qualificació. I el pilot d’un Jumbo
cobra més que el pilot d’un ultralleuger. És clar, no li demanarem més ? S’ha de cobrar
més. Per tant, la demagògia barata, fàcil, de dir que ens sortirà aquest senyor molt car
i que això pot afectar a les arques municipals, doncs no serà així. Jo els dic que no
serà així. Aquest senyor ens sortirà econòmic, perquè aquest senyor té una formació
que en aquesta cas no té ningú. I per tant, li exigirem per la formació que té. I aquest
85% de diferència de sou : home, jo no em vull posar amb la formació de cadascun,
però jo he llegit moltes vegades que la Sra. Mercè Casals té estudis de comptabilitat;
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jo sóc arquitecte tècnic. He fet una proporció i a mi em surt un 16,83% de diferència i a
ella li surt un 85%, espero que no faci moltes comptabilitats perquè podem tenir
problemes. 17.000 € és un 16,835 més d’aquesta fitxa que hi havia calculada que la
Sra. Mercè Casals molt bé ha dit, l’any 2005; si l’actualitzem a data d’ara, a aquest
senyor li paguem un 16,83% més, no un 85%; per tant, no falsegem les dades.
I evidentment, no tinguem una visió esbiaixada del futur : el futur de Sant
Fruitós i de tots els municipis, passa per tenir les millors eines per posicionar-nos. I el
Sr. Roger Cots, juntament amb el Sr. Santiago González que es queda a la casa, ens
ajudarà molt. I Sant Fruitós ha de ser el poble líder del Pla de Bages. I aquest és el
futur que ens espera. I és el futur que busca aquest equip de govern, i no un altre. Per
tant, jo els demano confiança i que sàpiguen que això es fa, no per un caprici, sinó
perquè ens estimem Sant Fruitós i volem que vagi endavant en la millor de les
condicions. Algun aclariment més, Sra. Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, sí,
uns quants, perquè vostè ha dit unes quantes coses i m’agradaria aclarir-les.
Sr. Alcalde-President : Endavant, doncs.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A veure, en
primer lloc : declaracions del periodista. Molt bé, tinc aquí el diari; justament tinc aquí
el diari i aquest senyor va escriure : “Batanés va acusar Casals de fer demagògia i va
explicar que l’any 2005 el govern de CIU, encapçalat per l’aleshores Alcalde Josep
Rafart, va xifrar en 84.000 € el cost d’un secretari per a Sant Fruitós, en el cas que
s’incorporés”. Això és el què vostè va donar a entendre en aquest Ple.
Sr. Alcalde-President : Llavors...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... i d’això és
del que jo l’he acusat a vostè, d’intentar confondre la gent. Vostè ho va fer. I aquest
senyor periodista ho va entendre així i així ho va escriure. I si aquest senyor periodista
ho va entendre així, molta de la gent que estava en aquesta sala, que se’l creu i que
se l’escolten, també ho va entendre així. Per tant, això és totalment incert. Totalment
incert. I miri : si jo agafo el sou de l’any 2005 amb el salari base, el complement de
destí i el complement específic i l’actualitzo, Sr. Batanés, a dia d’avui, surt
aproximadament un sou de 53.800 €. Ja li he dit : increments i rebaixes, que hi va
haver una rebaixa del 5% l’any 2010. Per tant, per tant això no té res a veure amb un
sou de 81.000 €.
Segon, vostè està confonent el sou que té el Sr. Vicesecretari amb el sou del
Secretari. El sou del Sr. Vicesecretari és un sou amb el seu salari base, complements,
etc, triennis, el què tingui, i un petit complement que se li va estipular per fer funcions
de Secretari, que això és el complement que ell perdrà - o que ja ha perdut, no ho sé,
suposo que encara no – que estem parlant de 200 i escaig euros mensuals ? Ho tinc
per aquí també, eh ? ho puc buscar. No arriba a 300 €, 276, 275 € : aquest és el
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complement que cobra el Sr. Vicesecretari per fer funcions de Secretari. Per tant, d’un
cost mensual que ens sortirà el Sr. Cots de 7.000 i escaig euros, comparar-lo amb
aquests 275 del Sr. Vicesecretari, ho trobo ridícul. I fal·làcia, a més a més.
El comentari que ha fet vostè de Secretari de segona l’he trobat molt
desagradable, Sr. Batanés. Vostè sap que se’n diu Secretari de segona. En cap
moment és despectiu. En cap moment he volgut fer una afirmació despectiva contra
aquest senyor. I vostè ho sap perfectament i vostè ha utilitzat aquesta expressió,
perquè se’n diu així. No me l’he inventat jo, aquest nom. Per tant, trobo molt
desagradable que vostè faci aquest comentari en aquesta sala, perquè sap molt bé
que en cap moment la meva intenció ha estat desmerèixer ni fer cap comentari
despectiu de ningú. Per tant, li pregaria que s’estalviï de fer aquests comentaris.
Vostè diu que estan estalviant molt. Estan estalviant molt incrementant el
pressupost, incrementant les despeses en més de 800.000 €. Estan estalviant molt, Sr.
Batanés, ja m’ho explicarà com. Sis mil euros més que a Sant Vicenç : hauria de veure
la nòmina del Sr. Cots, no l’he vista. Miri, ja li dic que m’agradaria veure-la, perquè a
mi els números no em surten així. Sí que és cert que aquest senyor a Sant Vicenç
cobrava molt i que ara Sant Vicenç s’estalviarà molts diners. Només he de dir això.
L’estalvi en processos judicials. Bé, vostè no sap amb què es trobarà. Nosaltres
ens hem trobat amb un problema que ha estat un clavegueram de Les Brucardes i això
ha creat uns costos molt grans. Vostè creu que amb el Sr. Roger Cots no hauria tingut
aquests costos ? Vostè això no ho pot afirmar ni sap amb què es trobarà. Per tant, jo el
què sí que li puc dir és que aquesta arrogància que vostè gasta contínuament potser
algun dia se l’haurà d’empassar. Jo li aconsellaria que fos una mica més prudent,
perquè no sap quina pedra es trobarà demà davant la porta. Per tant, no sigui tant
arrogant. Tant de bo que no ens tornem a trobar uns processos com aquests;
evidentment, que jo no ho desitjo, ni per vostè ni per cap equip de govern. Perquè
m’estimo aquest poble i m’estimo aquesta institució i en cap moment voldria i desitjaria
que passés alguna cosa similar. Però vostè no em pot assegurar que això passi, tenint
el Sr. Cots o tenint aquí qui sigui.
Vostè em diu que el Sr. Cots ens sortirà bé perquè en traurem una rendibilitat,
una productivitat. Doncs, la productivitat, Sr. Batanés, no es valora amb un
complement específic, es valora amb un complement de productivitat. I si vostè creu
que aquest senyor té una productivitat, li pot aplicar un complement de productivitat.
Quan li aplicarà ? Més endavant ? O sigui, encara ens costarà més ? O no ? Aquest és
un altre dubte que tinc i que deixo aquí damunt la taula. Perquè vostè parla de
productivitat, productivitat d’aquest senyor. Molt bé. Ja està regulada la productivitat
dels funcionaris. Ho farà ? No ho farà ? Però ara de productivitat no n’hi ha ni una.
Aquest senyor ve un dia a la setmana. Aquest senyor encara no ha començat a
jornada completa. I vostè ja està parlant de la productivitat. La productivitat s’ha de
demostrar i aquest senyor en aquest Ajuntament, de moment, no ha demostrat res. I a
més a més, Sr. Batanés, estem parlant d’un lloc de treball que ara, en aquest moment,
ocuparà el Sr. Cots, no sabem fins quan; d’entrada, perquè haurà de fer un examen
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per assolir aquesta plaça, perquè evidentment, no serà seva : ell és Secretari de Sant
Vicenç i té aquella plaça en propietat. La de Sant Fruitós no és la plaça del Sr. Roger
Cots. Per tant, ell haurà d’examinar-se i haurà d’aprovar unes oposicions per obtenir
aquesta plaça. Això primer. I segon, que no lliga absolutament res amb el nostre
municipi. Per tant, ell, si li surt una situació més avantatjosa que la nostra, pels motius
que siguin, econòmics, professionals, el què sigui, que és molt lliure, aquest senyor
marxarà. I vostè està valorant el lloc de treball, no la productivitat d’un senyor. I amb
aquest complement que vostè està posant de 50.000 € i escaig, està valorant un lloc
de treball. Que li vaig dir a l’altre Ple : està creant un precedent, està creant un
precedent en el tema de l’Interventor. Si el nostre Ajuntament es proveís d’un
Interventor d’habilitació nacional, li pot reclamar exactament el mateix complement,
perquè la categoria i la responsabilitat és equiparable. I per tant, se’ns podria reclamar
això. I això els ho vaig dir a tots vostès el Ple passat. I no sé si han fet algun tipus de
reflexió sobre això, perquè ara ho veuen molt fàcil : escolti, sí, aquí ens fa falta un
Secretari, vinga, va, un Secretari al preu que sigui. Escolti, siguem més seriosos i
siguem més curosos amb les decisions que prenem, que ens afectaran “in secula”, ja
per sempre. No és un acord que avui el fem i demà, escolta’m, m’entens ? ho tirem
enrere. No, les coses no funcionen així. Estan vostès prenent uns acords que
perduraran. Sí que ho podem modificar més endavant, però de moment, això quedarà
així. Vostès estan valorant un lloc de treball amb un import que difícilment, difícilment,
se’n vagi enrere. Per tant, m’agradaria que fóssim molt conscients tots del què estan
votant. Bé, i que siguin conseqüents.
I després, hi ha l’apreciació que ha fet vostè de si jo sóc comptable, que si faig
els números, que espera que no faci gaires números. Li continuo dient, Sr. Batanés :
vostè és molt desagradable. A vostè li agrada molt ser pejoratiu amb els seus
interlocutors i bé, això no diu gaire a favor de vostès, sincerament. Em sembla que
realment no li toca a un Alcalde, tenir aquesta actitud, però bé, es demostra la manera
i la pasta de la persona. Llavors, només m’agradaria dir-li que realment els números
que jo tinc, no dic que siguin els veritables, els verdaders, els únics, però a mi, aplicant
el sou que es va marcar durant l’any 2005, aplicant els increments i les disminucions, a
mi em surt un sou que no arriba a 54.000 €.
També m’agradaria que fessin una mica de... el Sr. Racero, que veig que està
dient que no, si vol després ens mirem el què és el complement de destí, si és correcte
el què vostès han aplicat. Només ho demano; demano, perquè hi podia haver un ball
de números aquí. No ho sé, vull dir, ho poso damunt la taula i guaiti, ara ho passarem
a votació, nosaltres votarem el què pensem, vostès votaran el què pensen i, si vol, Sr.
Racero, jo li ensenyaré aquests números i ens ho mirem. Comprovar-ho penso que no
està de més, fer la comprovació que les dades que tenen vostès són les correctes.
Però al final, això, tant és. Tant és perquè el què s’ha pactat ja és un sou, que si
aquest complement de destí no estigués bé, compensarien amb el complement
específic. Per tant, aquí el què s’ha anat a buscar és un sou que donés 81.000 €. No ?
Vull dir que, bé, en el fons si aquest complement que jo ara estic dient no està
correcte, tant és, perquè es modificarà perquè el sou final siguin els 81.000 €, més la
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Seguretat Social, que són els 101.938 € que vostè ens va comentar com a cost total
per l’Ajuntament. Doncs molt bé.
Només tornar a recordar que amb sous, amb salaris, ens gastarem 180.000 €
en un tema del Departament jurídic d’aquest Ajuntament; que considerem que són
molts diners; i que considerem que aquesta incorporació del Secretari d’habilitació
nacional es podia haver fet d’una altra manera i a un cost molt més baix, sense per
això, perdre qualitat ni servei. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : A vostè. Bé, home, ha dit coses de mi que em sembla,
evidentment, que no són correctes. Perquè si jo tinc un tracte pejoratiu amb vostè,
podríem començar a parlar del tracte que ha tingut vostè en aquesta sessió, en
sessions plenàries amb regidors d’aquí. Però com que jo no vull entrar en això, perquè
entenc que vostè intenta amb això tocar alguna fibra sensible – que no la tocarà -, jo
simplement em remeto als fets. I la gent que ha assistit als Plens sap les ocasions en
què vostè ha fet afirmacions que no ha pogut demostrar i les vegades que ha faltat al
respecte als companys regidors que hi ha en aquesta sala. I si ens volem remuntar
enrere, ens podem remuntar a actes on hi ha afirmacions que vostè, greus, que vostè
no ha pogut corroborar posteriorment. Per tant, jo no tinc interès en tenir cap tracte
pejoratiu amb ningú, jo sóc l’Alcalde, però sí que quan algú calcula una cosa que és un
diferencial d’un 16% i diu que és el 85%, doncs, està fent malament els números i és el
què vostè ha fet.
Vostè sempre parla de sou. Jo no parlo de sou, parlo del cost. Perquè, una
altra cosa que acaba confonent a la gent del nostre poble, és que jo sempre ha parlat
del cost; jo parlo del què costa a l’Ajuntament una cosa, del què costa. Jo, el sou que
el senyor s’emporta a casa, m’és igual; enteneu-me, jo el què vull saber és quin és el
cost d’una cosa per aquesta casa. I el cost no és el sou d’un senyor : el cost és el sou,
bé, els complements, la Seguretat Social i el què s’hi hagi de posar. Per tant, jo
sempre he parlat del cost. I llavors, vostè, per intentar confondre, sempre parla del
sou; així sembla que el diferencial sigui més gran. No, no, el cost és de 101.000 €; i si
tirem enrere i mirem allò escrit – que li agrada bastant mirar allò escrit – vostè va dir a
l’últim Ple que no es creia això dels 101.000 €; vostè va dir “miri-ho bé, perquè ens
està enganyant, perquè aquest senyor costarà 115 o 120.000 €”. Llegeixi el què està
escrit, com li agrada fer molt sovint, i jo li vaig reiterar que costava 101.000 € i que li
demostraria que són 101.000 € el dia que aprovéssim la fitxa. I vostè va dir “no m’ho
crec”. Doncs, aquí hi ha la prova : avui aprovem una fitxa de 101.000 €. O aprovarem.
No de 115 com vostè va dir que no es creia d’un servidor.
Allò dels 6.000 € més que cobra aquí respecte Sant Vicenç : l’Alcalde de Sant
Vicenç tinc entès que té relació amb tots els seus companys de CIU, demani-li.
L’Alcalde de Sant Vicenç és de CIU, demani-li vostè. Demani-li.
Arrogància ? Arrogància d’aquest Alcalde ? Home, per a mi, arrogància és
quan un senyor presenta una demanda, durant 11 mesos no se’l contesta, durant dos
anys no se’l contesta; al final aquell senyor acaba guanyant la demanda; fem un
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recurs, som així de “xulos”; la torna a guanyar; torno a fer un recurs; i ens foten
1.700.000 € i escaig. Això no que no és arrogància. Així arrogància deu ser com parla
aquest senyor, això deu ser arrogància. Però que un ciutadà d’aquest poble estigui
durant 4 anys intentant parlar amb algú d’aquesta casa i no se’l rebi, això no és
arrogància ? Miri, aquesta setmana s’ha rebut un escrit del Síndic de Greuges d’un
ciutadà d’aquest poble que va estar entrant instàncies en època en què vostè estava a
l’equip de govern, reiteradament, i no se’l va atendre. I aquesta setmana s’ha rebut un
escrit del Síndic de Greuges – que ve amb molt retard, però, bé, ha arribat ara – dient
que aquest Ajuntament havia fet mal fet. Aquest Ajuntament és l’Ajuntament que no
era gens arrogant de la Sra. Mercè Casals i l’equip de govern que l’acompanyava. O
sigui, l’arrogància, tant de bo sigui el què practica aquest Alcalde : benvinguda
l’arrogància, si és aquesta. Però... si us plau, guardi silenci... però per a mi, arrogància
és quan un equip de govern està 11, 12 i 15 i 36 i 50 mesos sense atendre a un
ciutadà. Això és arrogància, Sra. Casals, això sí que és arrogància i no el què practica
aquest Alcalde. O sigui, que no vingui a donar-me lliçons a mi d’arrogància, perquè el
que hauria de fer com a mínim és callar i amagar-se una mica. Perquè això sí que és
passar-se tres pobles de la ratlla amb el què acaba de dir vostè sobre l’arrogància.
I evidentment, a aquest senyor li demanarem molta productivitat, evidentment.
Evidentment. És que no tenim altra cosa a fer. I no ell, no, a tots els treballadors
d’aquest ajuntament li demanem el màxim de productivitat possible. En benefici de
qui? De Sant Fruitós de Bages i dels seus ciutadans, no en benefici nostre. Sí, en
benefici nostre perquè també som ciutadans. Per tant, em sembla que aquí hi ha algun
tuf estrany amb tanta negació i amb tanta por que entri un nou Secretari en aquest
Ajuntament. No s’entén tanta història perquè, per fi, Sant Fruitós de Bages tingui un
Secretari. Ah, i segons diuen – i no ho dic jo - el millor Secretari possible de segona
que hi hagi per les nostres contrades. Per tant, el què hauríem de fer és alegrar-nos
tots de tenir una persona competent amb el millor dels expedients possibles amb la
seva categoria professional. Passem a votació.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés,
vostè fa uns tancaments de debat....
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que el
què està fent és aportar coses noves i està vostè carregant contra la meva persona i
no ens deixa mai ...
Sr. Alcalde-President : No, jo....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : .... la
contrarèplica. I això no és correcte.
Sr. Alcalde-President : No, vostè ha fet....
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, home,
vostè està aquí afegint-hi coses.
Sr. Alcalde-President : No, vostè....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I parlant
d’altres temes que no tenen res a veure amb aquest acord. Per tant, deixi’m com a
mínim....
Sr. Alcalde-President : No, no li deixo.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que jo li
pugui contradir les seves afirmacions. Que, per altra banda, les trobo molt fortes.
Sr. Alcalde-President : No, no. És que jo no he fet res personal contra vostè,
jo he fet l’exposició com a responsable d’aquest apartat, vostè ha contestat i llavors, jo
tanco. I jo crec que ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, vostè no
tanca, vostè obre nous fronts, Sr. Batanés.
Sr. Alcalde-President : Jo no obro nous fronts.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs sí
que ho fa.
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, com li he dit altres vegades, té vostè la
oportunitat d’entrar per escrit la queixa, cosa que no ha fet mai fins ara. Per tant,
deixem-ho aquí. i sap vostè que té la possibilitat d’entrar qualsevol queixa per escrit.
Passem a votació.
VOTACIÓ : El resultat de la votació separada de cadascun dels punts de l’acord
va ser la següent :
Punts Primer, Tercer, Quart, Cinquè i Sisè : El Ple, amb vuit (8) vots favorables
dels grups GfP (4), PSC (2) i IMAGINA’T (2) i els vots desfavorables del grup CIU
(5), va donar la seva aprovació al dictamen transcrit i, conseqüentment, va
adoptar els acords en aquest proposats.
Punts Segon, Tercer, Quart, Cinquè i Sisè : El Ple, amb vuit (8) vots favorables
dels grups GfP (4), PSC (2) i IMAGINA’T (2) i les abstencions del grup CIU (5), va
donar la seva aprovació al dictamen transcrit i, conseqüentment, va adoptar els
acords en aquest proposats.
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CMI de Promoció del Territori

11. Modificació puntual del Pla general en l’àmbit de Pineda IV.
Vist la documentació anomenada “Modificació puntual del PGOM de Sant Fruitós de
Bages en l’àmbit del PPU de Pineda IV dins la urbanització de Pineda de Bages
(aprovació inicial)”, presentada per Respicasa, S.L. i redactada per AIM3 Arquitectes,
que es presenta acompanyada de l’avanç del Pla parcial urbanístic a Pineda de
Bages, Sant Fruitós de Bages ( document d’avanç ).
Atès que l’objectiu de la modificació puntual del PGOM és tal com diu la memòria :
-

Determinar el planejament vigent :
- Ajustament del límit del sector a la superfície existent
- Ajustament de la densitat màxim d’habitatges
- Adaptació de les cessions mínimes d’equipament segons la TRLLU

-

Incorporar una nova qualificació de tipologia similar a la plantejada
pel planejament vigent però que permeti una parcel.la mínima de 550
m2, tot mantenint l’existent, per tal d’aconseguir :
- Millora en l’adaptació topogràfica
- Millora de la vialitat i connexió amb la urbanització existent
- Facilitar la viabilitat econòmica del sector

Atès que aquesta modificació està motivada per la tramitació simultània de l’avanç de
Pla parcial urbanístic Pineda IV, que té com a objectiu el desenvolupament de les
previsions prevists pel seu àmbit pel Pla general d’ordenació municipal de Sant Fruitós
de Bages.
Atès que els serveis tècnics municipals i la Secretaria han informat la present
modificació puntual
Atès el disposat als articles 59, 71, 76, 85, 96, 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de
Catalunya.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.II de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local , prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
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nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Promoció del Territori, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general en l’àmbit de
Pineda IV, d’iniciativa pública i promoguda per Respicasa, S.L. i redactada per AIM3
Arquitectes, d’acord amb el document tècnic en què es formalitza aquesta.
Segon.- Convocar un termini d’informació pública d’un mes per mitjà la publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i al tauler d’edictes municipal i concedir
audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i
tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
Tercer.- Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat
Quart.- Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Cinquè.- Acordar la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el que
estableix l’article 73.2 TRLUC en l'àmbit en què les noves determinacions comporten
una modificació del seu règim urbanístic, tal com gràficament s’identifica en el plànol
núm. o02, que incorpora el projecte de modificació.
Sisè.- Notificar el present acord al promotor i a la resta d’interessats que apareixen a
l’expedient.
Debat :
Sr. Alcalde-President : Bé, en aquest sentit, aquesta modificació puntual del
Pla general de Pineda IV, això perquè es situïn és : tota la part de terreny que queda
entre on acaba Pineda en direcció Santpedor i la via del tren; hi ha una societat, que
és Respicasa, S.L. que vol procedir a actuar en aquesta zona, que és el què en diem
Pineda IV. I ara el què és fa és una modificació puntual del Pla on s’ajusta la zona, els
metres quadrats que afecten a l’actuació, hi ha una petita diferència perquè hi ha una
línia de protecció de la via del tren i s’ha de quadrar, diguéssim, aquest metratge; això
ha passar, diguéssim, per la modificació puntual; i així mateix, també es demana una
sèrie de modificacions de la superfície mínima de la parcel.la. I, en aquest sentit, això
és la proposta de modificació puntual, així a grans trets. Estem parlant d’una empresa
que vol urbanitzar en un futur tota aquesta zona de Pineda de Bages entre la
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urbanització i la via del tren direcció Santpedor. En aquest sentit, si volen algun
aclariment, apart de CIU. Doncs, passem a la votació d’aquest punt.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

12. Prendre coneixement de l’auto del JCA núm. 16 dictat en el recurs 536/2011A3, interposat per la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic de
Carretera de Berga I, subsector 2.
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 9 de novembre de 2011 va acordar personar-se al
recurs contenciós administratiu núm. 536/2011-A3 del JCA núm. 16, interposat per la
Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic de Carretera de Berga I, subsector 2,
contra la inactivitat de l’Ajuntament consistent en la manca d’execució de l’acord
plenari de 14 de juliol de 2010, pel qual es va aprovar un reconeixement de crèdit a
favor de la Junta de Compensació; al mateix temps que remetre l’expedient i sol.licitar
de la Diputació de Barcelona assistència jurídica per la defensa judicial de l’esmentat
recurs.
El Ple, per acord de 14 de desembre de 2011, va aprovar el conveni per a la
terminació convencional de l’esmentat recurs. Aquest conveni va ser signat el dia 23
de desembre de 2011.
En compliment de l’establert al pacte quart, la Junta de Compensació del sector
industrial Carretera de Berga I, subsector II, va presentar escrit al Jutjat contenciós
administratiu num. 16d e Barcelona, comunicant-li que s’ha produït una satisfacció
extraprocessal de les pretensions exercides al recurs interposat.
En data 12 de gener de 2012 ( registre d’entrada núm. 205 de 19.1.12 ), el Jutjat
contenciós administratiu núm. 16 dóna trasllat a aquest Ajuntament de l’auto núm. 1
dictat en el recurs 536/20011-A3, establint a la seva part dispositiva declarar terminat
el procediment instat per la Junta de Compensació del sector industrial Carretera de
Berga I, subsector 2; procedir a l’arxiu de les actuacions; i notificar-ho a les parts.
ACORD A ADOPTAR :
Primer.- Prendre coneixement de l’auto dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm.
16 de Barcelona pel qual es declara la finalització del procediment i l’arxiu de les
actuacions.
Debat :
Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, poc o molt ja ho coneixen si van
assistir o han llegit les actes de l’últim Ple, del penúltim Ple. Això és un acord que
s’arriba amb la Junta de Compensació d’aquest polígon de la Carretera de Berga per
pagar el deute reconegut de l’any 2007 per part d’aquest Ajuntament de la quota
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urbanística que l’Ajuntament havia de pagar. És aquella història que com que no
s’havia pagat, va arribar una demanda pel pagament. I aquest equip de govern va
decidir que s’havia de solucionar de la forma més àgil possible a fi d’evitar una nova
demanda judicial que entrés en aquest Ajuntament. I així ho hem solucionat. Varem
signar un conveni d’acord per fer front a aquest pagament en dos terminis. I com que
varem arribar a un acord amb aquesta Junta de Compensació, han retirat la demanda i
ens hem estalviat on hi haguessin hagut advocats, procuradors i, segurament, una
sentència contrària amb imposta de costes i el què has de pagar quan... com es diu ?
interessos, gràcies. Algun aclariment en aquest sentit ? Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : No ? Passem a votació.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No hi ha
votació.
Sr. Alcalde-President : Perdó. Doncs en prenem coneixement.
El Ple en pren coneixement.

CMI de Serveis a la Ciutadania
13. Aprovar el conveni de col.laboració entre la Volta ciclista a Catalunya A.E. ,
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’ajuntament de Manresa i Manresana
de Equipaments Escènics, S.L. per a l’organització d’una etapa de la 92a
edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
Vista la proposta de conveni de col.laboració entre la Volta Ciclista a Catalunya A.E. (
Volta ), l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’ajuntament de Manresa i Manresana
de Equipaments Escènics, S.L. que regula les pautes de col.laboració amb la finalitat
que una de les etapes de la Volta Ciclista a Catalunya 2012 tingui arribada a Manresa i
sortida a Sant Fruitós de Bages.
Atès que segons es desprèn del contingut del text del conveni, l’Ajuntament ha
d’efectuar una aportació a l’organització de la Volta per un import de 18.000 €. De
l’esmentat import, l’Ajuntament preveu la recerca d’esponsorització d’empreses
privades que coadjuvin al finançament de la part que pertoca satisfer a aquest
Ajuntament.
Atès que l’activitat subvencionada pot revertir beneficis que ajudin a promocionar el
municipi i a revitalitzar l’economia d’alguns sectors.
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Atès que s’està tramitant simultàniament una modificació del pressupost 2012 a
efectes de la consignació nominativa de la subvenció a Volta Ciclista Catalunya A.E.
per import de 18.000 € ( expedient núm. 1/2012 ).
Vist l’article 240 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, en relació amb l’article 122
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
les bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de
subvencions i ajuts a entitats, associacions, col.lectius i particulars, destinades a
programes o activitats d’interès públic, aprovades pel Ple el 13.4.05 i publicades al
BOP núm. 136 de 8.6.05; i les bases d’execució del pressupost per l’exercici 2012.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania, l’adopció del següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar el text del conveni de col.laboració i subvencional a subscriure entre
la Volta ciclista a Catalunya A.E. , l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’ajuntament
de Manresa i Manresana de Equipaments Escènics, S.L. per a l’organització d’una
etapa de la 92a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
Segon.- Atorgar subvenció a l’entitat “Volta” per un import de 18.000 € en el marc del
conveni subvencional esmentat a l’acord anterior; i autoritzar la despesa que es farà
efectiva amb càrrec a la partida 46 341 48925 del vigent pressupost municipal,
condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2012, que ha de dotar de
recursos a l’execució d’aquesta despesa i de la subscripció de diferents convenis pel
seu finançament.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni.
Quart.- Condicionar la subvenció concedida a la justificació de l’aplicació dels fons
d’acord amb la normativa municipal aplicable, en els termes que s’assenyala al
conveni aprovat i que consta a l’expedient.
Cinquè.- Notificar el present acord a les entitats que han de subscriure el conveni i a
l’àrea d’Esports i a la Intervenció municipal.
Debat :
Sr. Alcalde-President : Molt bé, l’Isidre Malagarriga, el regidor d’Esports,
comentarà alguns aspectes organitzatius de l’etapa aquesta de la Volta.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, l’etapa serà la sortida : el divendres 23 arribarà la Volta a Catalunya....
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

46

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Alcalde-President : El 23 o el 24 ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : El
23.
....
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Divendres 23 arribaran a Manresa i el dissabte al matí, el dia 24 es sortirà d’aquí, de
Sant Fruitós de Bages. Bé, bàsicament, és això, no hi ha més.
Sr. Alcalde-President : Alguns aclariments que vulguin ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li
passaré la paraula a la Dolça.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Endavant, Dolça.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Hola, bona
nit.
Sr. Alcalde-President : Bona nit.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Ens
agradaria destacar que, en principi, el nostre grup municipal no està en contra de fer
una sortida d’etapa de la Volta a Catalunya. A Sant Fruitós els esports sempre han
estat valorats i en el passat ja s’hi ha organitzat esdeveniments importants, com
campionats mundials de Trial, de radiocontrol, el campionat d’Europa de Clàssics
Esportius, el d’Espanya de balls de saló i molts altres. Però en els temps que corren,
18.000 € potser és un cost molt alt, especialment quan resulta que s’acaben de pujar
impostos municipals i quan s’està estalviant en altres partides. Hauríem de ser
especialment curosos amb aquest tipus de despeses, sobretot si no es té
especialment clar que produeixin de forma evident algun benefici econòmic o d’altres
tipus per al poble, més enllà d’una publicitat passatgera. I això, en aquest cas, no ho
veiem gaire clar. Per altra banda, volem remarcar especialment el fet que s’hagin
aprovat els pressupostos del 2012 sense incloure una quantitat d’aquesta importància,
quan resulta que ja s’havia proposat la sortida de la Volta des de l’octubre passat. Fins
i tot, es podia haver fet una modificació del pressupost a la junta ordinària que han
celebrat vostès aquest matí, si no m’equivoco, si no vaig errada. En tot cas, s’ha signat
un conveni sense aprovar-lo al Ple. I avui s’aprovarà sense tenir una partida
pressupostària. Pensem, doncs, que s’ha actuat de forma improvisada.
I també caldria resoldre alguns dubtes que ens semblen importants, ja que
segons el conveni signat entre l’Ajuntament i l’organitzadora de la Volta, s’especifica
que l’Ajuntament, segons ens van dir, tenen unes obligacions. Llegides aquestes, ens
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preguntem : Sobre la coordinació de la policia local i de la brigada, es contempla fer
hores extraordinàries ? Quin serà el local que es facilitarà com a Oficina Permanent,
més Sala de premsa, més Impremta Volant, si ho ha de fer aquest Ajuntament ? Si és
el pavelló, s’han ajornat els partits que es fan el dissabte ? A la Comissió Informativa
se’ns va dir que no es contemplava cap cost extra de personal : segueix essent així ?
Pel què fa referència als espònsors, a la Comissió van dir que l’Ajuntament hi posaria
5.000 € de recursos ordinaris i que la resta l’aconseguirien dels patrocinadors; a hores
d’ara, potser hauríem de tenir clar quins són i de quin import real disposem : ens
poden informar al respecte ? I continuant amb el tema monetari, s’ha fet realment una
estimació de l’impacte econòmic directe per al poble i si els costos justificaran els
possibles beneficis ? Bé, veient com ha anat tot, el nostre grup municipal votarà
abstenció : d’entrada, perquè el què tenim clar és que ens costarà 18.000 € que no
veiem clarament justificats; i també perquè pensem que l’acord amb l’organització
s’hauria pogut negociar millor, com possiblement ha fet l’Ajuntament de Manresa, que
pagant el mateix que nosaltres, pot aconseguir més protagonisme i més publicitat
perquè està en un final d’etapa.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Ha fet diverses preguntes que anirem
contestant. Llavors, no totes les hi contestarà el mateix regidor, perquè agafa àmbits
diferents. En tot cas, anem punt per punt. En quant a la coordinació policial, de la
policia local, el Sr. Agustí Masana els comentarà quina incidència té això en quant a la
nostra policia local.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Bé, en quant a la policia local, lògicament, com qualsevol altre
esdeveniment que es celebra a Sant Fruitós, es valorarà els efectius que facin falta i
pel que hagi de ser per a la bona organització, mobilitat i la seguretat ciutadana, el que
més adient es cregui.
Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, està clar que hi haurà....
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : No s’ha
valorat ... ?
Sr. Alcalde-President : Ara li comento. Sí, hi ha una ... evidentment, hi ha la
patrulla que aquell dia li tocarà, és un dissabte; i en aquest sentit, la Volta Ciclista a
Catalunya, com a organització com a tal, porta els Mossos d’Esquadra, que són els
que fan.... Per tant, fins que no haguem quadrat exactament fins a quin punt arriben
els Mossos d’Esquadra i quin punt abasta la policia local, no podrem fer el tancament
exacte. Sí que preveiem que possiblement hi hagi d’haver un reforç de la policia local –
està clar, i entenem que no pot ser d’una altra forma – però hem esperat o esperarem
a fer aquesta valoració a que els Mossos d’Esquadra exactament acotin quin és el seu
àmbit exacte d’actuació. Per tant, sí que es preveu que hi pugui haver alguna despesa
per part de la policia local, però que no creiem que sigui significativa en aquest sentit
que els Mossos d’Esquadra fan un desplegament important.
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En quant al tema de Sala de premsa : en aquest sentit, el què és la Sala de
premsa i tots aquests altres aspectes que vostè ha comentat, se’n cuida directament la
organització pròpia de la Volta Ciclista i porten els seus camions. En aquest sentit, no
ha de generar cap despesa addicional a l’Ajuntament. D’entrada, no es preveu que
nosaltres haguem de cedir.... sí que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha de cedir
un espai pel què és la signatura de.. com es diu, perdó ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : El
control de firmes.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : El control
de firmes.
Sr. Alcalde-President : El control de firmes dels corredors al matí. Llavors, en
aquest sentit, és una zona que s’habilitarà a l’espai del pavelló i que tampoc ha de
significar haver de fer una despesa perquè ens servirem d’un edifici públic com és el
pavelló i això no generarà....
En quant a l’ajornament de partits : en aquest sentit, l’Isidre hi treballarà. Si vols
tu comentar-li.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
No, no, el control de signatures es farà, però a fora, a l’exterior del pavelló. Ells, en
principi, ens van dir que el pavelló pot seguir amb l’activitat normal de qualsevol altre
dia. El problema potser serà la moguda que hi haurà a fora.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : L’entrada.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Però, en principi, dins el pavelló no hi ha d’entrar a fer. Llavors, hem de veure com
podem combinar el tema partits, els accessos i tot això, que tot això serà, potser, el
fotut. Però, bé, tenint en compte l’hora de sortida, un cop hauran sortit ja està, llavors
torna a quedar tot net.
Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, el regidor d’Esports d’acord amb
l’ASFE miraran quina és l’afectació, i si hi ha alguna possibilitat o s’ha de modificar
algun partit, es farà d’acord amb l’ASFE i amb la valoració que ells facin d’aquesta
repercussió.
També dins les possibles despeses afegides que hi haurà, que no s’han
valorat, però tampoc es compta que sigui molt, es té anotat que al finalitzar la sortida
de l’etapa hi haurà d’haver una actuació de neteja, que hem de veure això amb
l’empresa URBASER, que és la que té, en aquest sentit, el regidor d’Obres i serveis, el
Tomàs, en contacte amb l’empresa URBASER, dissenyaran quin és el pla de neteja
que es farà en finalitzar aquesta sortida de la Volta. O sigui, que en aquest sentit, per
exemple, despeses en posar tanques i això, pensem que serà minsa, perquè la pròpia
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organització porta moltes tanques, se les posen ells – és una tipologia que tenen ells -.
En aquest sentit, quan ells ens diguin exactament quin és l’abast de les tanques que
posen, també valorarem si per part de la brigada s’ha d’afegir algun nombre de
tanques o no. O sigui, que preveiem alguna despesa de policia local, alguna despesa
de neteja ...
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : I tanques.
Sr. Alcalde-President : ... i alguna despesa de brigada. No obstant, com que
pràcticament l’organització es fa càrrec de tot aquest espectacle, també comptem que
serà molt poca aquesta incidència econòmica.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : No, per
sort, sí.
Sr. Alcalde-President : Després, comentava vostè el tema dels 18.000 €. El
tema dels 18.000 € i també ho comentava en relació a Manresa. El conveni, ho diu ben
clar, que “l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de pagar a l’organització
18.000 € , però que per tal de finançar aquesta aportació, l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages es reserva buscar espònsors locals per poder rebre aquests diners que
l’ajudin a pagar aquests 18.000 €”. Per altra banda, l’Ajuntament de Manresa, també
aporta 18.000 € i Manresana d’Equipaments Escènics n’aporta 15.000. Manresana
d’Equipaments Escènics és una societat de l’Ajuntament de Manresa. Per tant,
l’Ajuntament de Manresa, a través de Manresana d’Equipaments Escènics, que és qui
busca els espònsors, aporta aquests 15.000 €. Els 18.000 € que paga l’Ajuntament de
Manresa, aquests 18.000, els ha de treure de l’Ajuntament; en canvi, Sant Fruitós no :
Sant Fruitós pot rebre subvencions per eixugar aquests 18.000, l’Ajuntament de
Manresa deixa ben clar que els 18.000 els posa les arques municipals. I a través dels
espònsors seus, amb aquesta societat que té, de Manresana d’Equipaments Escènics,
és d’on treu els 15.000. Per tant, la proporció que aportem els dos ajuntaments a la
Volta és 18.000 per Sant Fruitós i , 15 més 18 deuen ser 33.000, per l’Ajuntament de
Manresa. Clar, la proporció és de 18 a 33. Com ho farem per aquests... no és correcte
això, Sr. Racero ? Sí ? és correcte, oi ? He fet la suma bé. Per tant, l’equilibri o el no
equilibri és de 18 a 33.
Com ho farem per finançar o perquè no ens costi, en realitat, 18.000 € ? Doncs,
a través de la recerca d’espònsors. Tenim ja contractes signats amb espònsors ? No.
Perquè ? perquè primer hem d’aprovar el conveni aquest. Està signat ? Sí, està signat.
Però si no l’aprova aquest Ple, aquest paper s’estripa. Vostès saben que això funciona
així. Per tant, els senyors de Volta Ciclista a Catalunya A.E. van estar la setmana
passada aquí i es va fer un acte a Manresa de presentació; però si aquest Ple no
aprova això, s’estripa i aquí no hi ha etapa, ni d’entrada ni de sortida ni de res, de la
Votla Ciclista a Catalunya. En el moment en què això s’aprovi, ja tenim unes converses
iniciades amb espònsors perquè aquests senyors aportin – aquestes empreses,
entitats – aportin uns diners que ens ajudin a arribar a aquesta previsió que varem fer
de despesa, que vostè ha dit que tenia coneguda, de 5.000 €. Per tant, en aquest
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moment i des del principi, ens hem fixat la xifra de 5.000 € com a despesa màxima a
realitzar de les arques municipals per aquest esdeveniment. I a hores d’ara, creiem
que ho assolirem.
En quant a la despesa aquesta que vostè deia dels 18.000 €, que no s’ha fet la
modificació del pressupost a data d’avui, ha comentat : la modificació aquesta,
evidentment, es farà quan sapiguem l’import exacte o el més aproximat en aquest
moment. Com li he explicat, en el moment en què s’aprova aquest conveni, procedirem
a tancar xifres; i també arribarà un moment que tindrem més acurat quin és l’estudi
dels costos de policia local, de brigada i de neteja. I en aquest sentit, farem la
modificació de pressupost pertinent, però en aquest moment ens ha semblat precipitat
fer-ho aquest matí, com vostè deia, perquè jo crec que és millor saber la xifra exacte i
després actuar en conseqüència.
Per tant, quan ha comentat vostè també això dels 18.000 € per un
esdeveniment d’aquest tipus, fa tres anys, si no m’equivoco, en aquest Ajuntament –
que ja estàvem en crisi, perquè la crisi no ha començat aquesta tardor passada, sinó
que fa anys – aquest Ajuntament es va gastar 16.000 € en un trial. I es va fer i segur
que tots en varem quedar encantats i va tenir una projecció important. Per tant, si
tenim la capacitat ara de portar una sortida a la Volta Ciclista a Catalunya i que ens en
porti 5.000 o menys, jo crec que l’esforç és important.
I em sembla, no sé.... sí, l’impacte econòmic : ha comentat vostè això del tema
de l’impacte econòmic. Hi ha un estudi d’impacte econòmic que ha fet la universitat de
Manresa. I la universitat de Manresa ha fet un estudi – que no l’ha fet l’Ajuntament ni
de Manresa, ni de Sant Fruitós, ni Volta Ciclista, ha estat la universitat de Manresa – i
parla d’un impacte econòmic al voltant entre 50 i 60.000 € d’impacte econòmic positiu
per l’àmbit de les dues poblacions. Algun altre aclariment que li puguem fer ?
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : A veure.
Sr. Alcalde-President : Endavant, endavant.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Per
començar, el Trial m’està comparant amb un campionat d’Espanya i que segurament
hi havia els seus espònsors. Jo ara no tinc dades i el què no faré és tirar tant enrere i
mirar coses que tampoc sé del cert, però segons tinc entès, hi havia espònsors.
Igualment, això de sempre que un faci malament les coses perquè l’altre les ha fet
abans, tampoc em sembla gaire bé.
Les despeses, evidentment, seran més de 18.000, pel què m’està dient. I em
sembla que ja han tingut temps de sobres des de l’octubre, per concretar i valorar quin
import haurà d’assumir l’Ajuntament, si no m’equivoco. No calia que ho fessin de
pressa i corrents aquest matí, simplement que ja ho haguessin tingut fet, perquè el dia
6 de gener ja s’estava dient a la premsa que es faria la Volta, la sortida de la Volta
aquí.
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En quant al conveni, si no tinc mal entès, quan ho llegeixo, diu que vostès,
l’Ajuntament ha de facilitar la Sala de premsa, no que ho portin ells. No ho sé, això sí
que és tornar-ho a revisar i tornar-ho a mirar.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Ja
ho mirarem.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Diu “abolir
les obligacions dels ajuntaments”. Després, també el dia de la Comissió Informativa
ens van dir que el cost era zero en tot : eren 18.000 € el cost de ... sí, a veure, varem
preguntar : quin cost hi haurà en hores extres de brigada – perquè això a més ho vaig
preguntar jo – recursos humans i policia. I paraules....
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
No, no.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : I les
paraules del Sr. Isidre, va dir “cost zero”. I m’ho vaig apuntar així. Els 18.000 € que
s’estan buscant espònsors i que seran 5.000. Ara, no entraré a valorar una paraula
contra l’altre, nosaltres varem entendre això, així m’ho vaig apuntar; si és d’una altra
manera, se’ns diu i ja està. Jo només parlo de la Comissió.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
No, vaig dir “cost zero”, però que calia que els de la Volta ens diguessin el ....
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Eh ?
Sr. Alcalde-President : Isidre, bé, després la contestarem. Per ordre.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Em dóna
la sensació que s’ha començat la casa per la teulada, però es pot anar improvisant i es
pot acabar fent bé. Això sí.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Esperem-ho.
Sra. Dolça González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Després,
esperem que es valori això de la policia, el reforç, el què ha dit de neteja, el què han dit
de les tanques. I després sumarem. En principi, segurament, ara mateix, s’ha de fer
una partida de 18.000 €. Per tant, jo encara no sé els espònsors quan donaran, quan
aportaran, ni res. Això, en principi, és el cost real. Després que hi ha espònsors i és
més de 18.000 ? Molt bé, però en principi aquests són els números. Res més.
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, aclarir-li algun dubte més que ha plantejat.
Bé, primer, jo crec que no ho he dit, però si ho hagués dit, no ho he volgut dir : jo no he
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dit que ningú ho fes malament res. Perquè ha semblat que com que algú ho va fer
malament, doncs vostès també ho poden fer malament. No, si s’ha donat a entendre
això, jo no ho he volgut dir. Jo he donat una dada i una dada que – a més, jo crec que
el Sr. Xavier Racero que és el que hi entén de números en aquest equip de govern,
ens podrà corroborar –, jo he donat una simple dada que era el cost d’un trial que es
va fer; i que sí que era un campionat d’Espanya, això és una Volta Ciclista a
Catalunya, però vull dir, és una dada objectiva que va costar 16.000 €. I no he dit en
cap cas que ningú ho fes malament; perquè jo la veritat, és que em va agradar molt,
aquell trial. Però, per altra banda, jo crec que si aconseguim tenir una sortida de la
Volta Ciclista a Catalunya per 5.000 € o menys, bé, és clar, què li he de dir jo, però
crec que haurem fet bona feina. Per tant, en aquesta línia estem. I jo li demano, com
demano sempre – confiança en què ho resoldrem així. I evidentment, no es vol
amagar cap xifra; simplement la despesa exacta, com que depèn d’altres persones
implicades en aquest esdeveniment, s’acabarà acotant quan acabem. Per tant, no
volem... I fixi’s vostè que quan demanava despeses, jo li he parlat de la neteja, que
precisament vostè no havia plantejat. Per tant, no hi ha cap intenció d’amagar res. Al
contrari.
En tot cas, no sé si ens pot confirmar aquesta xifra, el Sr. Xavier Racero, del
cost aquest ? Però simplement és una dada, no és...
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Quin cost ?
Sr. Alcalde-President : O sigui, el cost és el què costa a l’Ajuntament. O sigui,
el cost de les coses és s’hi ha hagut de posar tants diners.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, és que ....
Sr. Alcalde-President : Evidentment, la regidora parla de 18.000 €, que al final
el cost serà el real, que esperem que sigui 5.000. D’això parlem.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí.
Sr. Alcalde-President : No del què costa una cosa, sinó de quin cost té per a
l’Ajuntament, que és diferent.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, si em
permet intervenir, ...
Sr. Alcalde-President : Bé, sempre que sigui per aclarir els dubtes plantejats.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, els dubtes
plantejats, està clar. N’hi ha dos; jo voldria fer un aclariment – és que si no fem volar
coloms, vosaltres i nosaltres, també. O tothom. Fer volar coloms en el sentit de.... el
cost final, el cost definitiu no es sabrà fins que no es dugui a terme l’acte, tant del trial
d’Espanya “no sé cuantos”, com el de la Volta a Catalunya. El cost real. L’altra qüestió
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són estimacions. Les estimacions estan molt bé, però només són això : estimacions. Et
pot sorgir qualsevol altra cosa. Llavors, demanar ara costos i quan valdrà això, quan
valdrà allò, doncs, ostres, no és... és que no li puc donar. Si de cas, si m’ho demana
després, li farem un informe ben fet amb tot el cost que suposa; i per cada centre de
cost, si cal. Però que crec que demanar-ho ara és fer volar coloms, és fer un estudi
que no és possible. Igualment, amb aquest estudi del benefici que obtindrem. Si la
UPC de Manresa fa aquest estudi, ai, la FUB, ....
.....
Sr. Alcalde-President : La FUB, sí. L’ha fet la FUB.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, perdoni,
Roger Grandia, l’UPC també pot realitzar aquests estudis.
Sr. Alcalde-President : Bé, en tot cas, l’ha fet la FUB.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, això no ve
al cas, perdó. L’altra qüestió objectiva, en aquest sentit, pressupostàriament, no és
improvisar, en cap cas. Perquè un pressupost no és una cosa tancada, és un presupost, és un supòsit; tu sempre pots fer moviments en aquest sentit, no ? Està clar,
que la Volta Ciclista, quan es va plantejar, faltaven dades : hi havia converses, es va
plantejar l’oportunitat i s’estudia i s’engeguen coses. Hi ha coses engegades que es
queden aquí i després surten a la llum. Però de moment això estava engegat. Amb
ocasió dels pressupostos, es va considerar, hi ha una partida exclusiva per actes
esportius, contemplada, que pot suposar aquest cost inicial – d’aquests 18.000 € - que
no cal que es digui la partida “Volta Ciclista”. Perquè ho varem fer així ? perquè la
Volta Ciclista no va sortir al pressupost final ? Perquè realment caldria – i en aquest
cas, així ho enteníem – calia veure quin és el cost real que havia de posar l’Ajuntament
amb la signatura del conveni; que no seran 18.000 €, això li asseguro. Però clar, si
fiquem a la Volta Ciclista 6.000 €, seria fer una modificació de crèdit sobre una cosa
prevista. Llavors, com que no era objectiva, no saps si l’espònsor X et dirà que no o et
dirà “un 10% menys”; llavors, ficar objectivament al pressupost aquesta partida seria
crear una modificació de crèdit a posteriori. Llavors, el què sí que es fa és, un cop
aquest estudi acabi i sapiguem la dada concreta, fer la modificació de crèdit que així
ho fica en aquest acord i sabrem el cost real. Simplement aclarir això : perquè no es va
ficar al pressupost una partida concreta al capítol IV de subvencions, etc.
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, com sempre hem fet, informarem
puntualment de les despeses i tal com vostè ha reclamat, no hi haurà inconvenient en
què quan siguin conegudes, les farem públiques a vostè i a tothom. Passem, doncs, a
la votació.
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 ).
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14. Justificació de convenis subvencionals amb entitats i associacions subscrits
durant l’any 2011.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar els següents convenis :
-

Conveni amb Colla de Geganters i Grallers, per acord de data 9.3.2011
Conveni amb Agrupació Coral, per acord de data 9.3.2011
Conveni amb Col·lectiu de Recerca Històrica , per acord de data 9.3.2011
Conveni amb Asmodaics & Goliaters, per acord de data 13.4.2011
Conveni amb Assoc. Montbenet-Montpeità, per acord de data 9.3.2011

En compliment de l’establert als esmentats convenis, s’han presentat les següents
justificacions:
ENTITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA
Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de 1.800,00 €
Bages
Agrupació Coral Sant Fruitós
900,00 €
Col·lectiu de Recerca Històrica
1.500,00 €
Asmodaics & Goliaters
1.750,00 €
Associació Montbenet-Montpeità
3.500,00 €

DESPESES
JUSTIFICADES
3.477,66 € (1)
2.979,14 €
2.529,95 € (2)
10.230,12 €
9.513,92 €

Es proposa al Ple Municipal, un cop dictaminat per la Comissió Municipal Informativa
de Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Donar conformitat a la justificació de les subvencions atorgades mitjançant
conveni subscrit amb les entitats Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de
Bages, Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages, Col·lectiu de Recerca Històrica,
Asmodaics & Goliaters i Associació Montbenet-Montpeità.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu
coneixement i efectes.
Debat :
Sr. Alcalde-President : Bé, aquest punt núm. 14, no sé si el regidor Sr. Xavier
Racero, alguna aportació més respecte la justificació de convenis ? Algun dubte o
aclariment que puguem fer al respecte pel grup de CIU ? Per tant, passem a la votació.
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 ).
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ASSUMPTE SOBREVINGUT
D’acord amb el que disposa l’article 22 del ROM, i 82.3 del ROF, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’acorda, per unanimitat, introduir per raons
d’urgència que accepten tots els membres assistents al Ple, el següent assumpte a
l’ordre del dia, proposat per l’Alcaldia :
Resolució de mutu acord del contracte d’obres de construcció del Projecte de
reparació de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors i
del Projecte d’execució per a la finalització de les obres de construcció de la
biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 12 de maig de 2010 va
aprovar els Projectes d’obra anomenats Projecte de reparació de la biblioteca i arxiu
municipal i urbanització dels espais exteriors i del Projecte d’execució per a la
finalització de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització
dels espais exteriors, amb un pressupost d’execució per contracte de 2.826.766,18
euros.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 d’octubre de 2010 va acordar
adjudicar el procediment obert de contractació de les obres de Projecte de reparació
de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors i del Projecte
d’execució per a la finalització de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu
municipal i urbanització dels espais exteriors, per un preu d’adjudicació de
2.305.015,01 euros (IVA inclòs), i per un termini d’execució de 2 mesos per les obres
del projecte de reparació de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais
exteriors; i 9 mesos per al Projecte d’execució per a la finalització de les obres de
construcció de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors
Atès que en data 19 de novembre de 2010 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu; en data 20 de desembre de 2010, es signa document pel qual, de mutu
acord es demora l’inici de les obres en 6 mesos a fi que es pogués portar a terme la
prova pericial avançada per incorporar-la al procediment contenciós administratiu que
es segueix amb l’anterior empresa adjudicatària (Construcciones Exisa, S.A; en data
24 de novembre de 2011 es va formalitzar l’acta de comprovació i replanteig per la
qual les obres s’iniciaven el dia 25 de novembre de 2011.
Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat en data 24 de gener 2012 registre
d’entrada 292/2012 sol·licitud de resolució del contracte de mutu acord, en la que
manifesta que ha vingut posant en coneixement amb representants de l’Ajuntament la
difícil situació econòmic financera que travessa l’empresa constructora la qual cosa
l’impedeix garantir la continuïtat de l’execució i finalització de les obres objecte
d’aquest contracte, i sol·licita previs els tràmits legals pertinents s’acordi la resolució
del contracte de mutu acord i es procedeixi a la liquidació dels treballs realitzats fins el
dia d’avui i a la devolució de la garantia definitiva dipositada al seu dia.
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Atès que s’ha incorporat a l’expedient l’acta de data 26 de gener de 2012 de
comprovació i medició de les obres i la certificació núm. 2 (liquidació), per import de:
pel que fa al Projecte de reparació de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels
espais exteriors:19.923,19 euros; pel que fa al Projecte d’execució per a la finalització
de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais
exteriors 2.507,95 euros; documents degudament subscrits per la direcció facultativa i
per Construccions F. Vidal,S.A.
Atès que d’acord amb les certificacions 2-liquidació, l’import d’aquestes ascendeix a
32.391,38 € que respecte al pressupost total 2.305.015,01 €, representa un 1,41 %
executat.
Atès que l’empresa adjudicatària va dipositar en data 28 d’octubre de 2010, garantia
definitiva en aquest Ajuntament mitjançant assegurança de crèdit i caució núm.
4.027.515 amb la Compañia Española de Seguros de Crédito y Caución de data
11.10.2010, per import de 97.670,13 €.
Atès els informes dels serveis tècnics, així com els informes jurídics pels quals es
consideren que convergeixen raons que fan convenient la resolució del contracte.
Vist el document de formalització de la resolució per mutu acord del contracte
administratiu d’obres de construcció del Projecte de reparació de la biblioteca i arxiu
municipal i urbanització dels espais exteriors i del Projecte d’execució per a la
finalització de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització
dels espais exteriors, subscrit el dia 7 de febrer de 2012 entre aquest Ajuntament i la
mercantil Construccions F. Vidal, S.A. amb CIF núm A-08591075, adjudicatària del
contracte en virtut d'acord adoptat pel Ple en sessió de data 13 de novembre de 2010,
contracte formalitzat en document administratiu el dia 19 de novembre de 2010.
Atès el que preveu l’article 206 c), 207 i 208 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic.
La Regidoria d’urbanisme i obres proposa al Ple previ dictamen de la Comissió
Municipal Informativa de Promoció del Territori, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Resoldre per mutu acord el contracte de les obres de construcció del Projecte
de reparació de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors i del
Projecte d’execució per a la finalització de les obres de construcció de la biblioteca i
arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors, adjudicat a l’empresa subscrit el dia
19 de novembre de 2010, entre aquest Ajuntament i Construccions F. Vidal,S.A. amb
CIF núm. A-08591075, a la vista dels motius que s'assenyalen a continuació, i de
conformitat amb el que preveu el document de referència:
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L’empresa està passant per una mala situació econòmica degut a la crisi del sector que han
incidit en la merma de mitjans propis com subcontractats per a l’execució de les obres. Aquesta
situació del sector i de l’empresa, en preconcurs de creditors poden considerar-se com un
supòsit de força major pel que no ha de ser imputable a l’empresa el seu incompliment
contractual, circumstàncies aquestes que fan materialment impossible la prossecució de les
obres, pel que és d’apreciar la inexistència de causa de resolució imputable al contractista.
Evitar els processos administratius i judicials amb l’actual adjudicatari, davant l’eventual entrada
en concurs de creditors que suposaria causa de resolució del contracte, així com l’existència
d’una altra empresa en el procés licitatori tramitat que puguin portar a terme l’execució de les
obres en termini, justificaria la resolució per mutu acord del contracte celebrat.
L’Ajuntament té atorgades les següents subvencions: PUOSC – Programa específic de
Biblioteques. Subvenció mitjançant préstec d’import de 420.900; Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat-Diputació de Barcelona per import de 372.627,50 €. Existeixen, doncs raons d’interès
públic que fan inconvenient la permanència del contracte, a l’existir la necessitat de la
finalització de les obres, atès que la seva no execució donaria lloc al reintegrament de les
quanties de les subvencions percebudes.

Segon.- Aprovar les certificacions núm. 2-liquidació emeses en data 26 de gener de
2012, de les obres del Projecte de reparació de la biblioteca i arxiu municipal i
urbanització dels espais exteriors i del Projecte d’execució per a la finalització de les
obres de construcció de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais
exteriors de reparació resultant un preu final del contracte de 32.391,38 euros, al que
caldrà deduir l’import de 9.960,24 euros corresponents a la primera certificació ja
satisfeta, i la quantia de 887,04 euros en concepte de despeses de publicitat del
procediment de licitació a càrrec de l’adjudicatari (clàusula 10.8 del plec de clàusules
administratives), la qual es compensa, resultant un saldo de liquidació a abonar de
21.544,10 euros.
Tercer.- Procedir a la devolució de la garantia dipositada per l’empresa mitjançant
assegurança de crèdit i caució núm. 4.027.515 amb la Compañia Española de
Seguros de Crédito y Caución de data 11.10.2010, per import de 97.670,13 €.
Quart.- Procedir a l’ocupació efectiva de l’obra per tal que es pugui malmetre, i iniciar
el procediment per a l'adjudicació del contracte al licitador corresponent de conformitat
amb el procediment tramitat per a l'adjudicació de les obres i amb la normativa
d'aplicació.
Cinquè.- Notificar el present acord l’empresa Construccions F. Vidal,S.A, Compañia
Española de Seguros de Crédito y Caución, i a la intervenció – Tresoreria municipals
als efectes procedents en Dret.
Debat :
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, el regidor Sr. Tomàs Casero, regidor
d’Obres i serveis : si vols explicar, si us plau.

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

58

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Bé, poca cosa a afegir al què ha llegit el Sr. Secretari. només dir que una de les
pors que tenia l’Ajuntament era que aquesta obra no acabés de regir degut als
problemes que tenia l’empresa adjudicatària. Al final, considerem que hem pogut
arribar a un bon acord; que aquest acord és el de mutu acord, que hem pogut fer amb
l’empresa. I això ja ens deixa un marge de maniobra per poder continuar l’obra i no
veure un risc important de pèrdua de les subvencions atorgades que tenim per part de
les administracions, tant de Diputació com de Generalitat i no tenir encara l’obra
encallada durant més temps. En principi, la proposta d’acord és aquesta, amb el ben
entès que ja de seguida començarem a reprendre l’obra en el temps més ràpid
possible.
Sr. Alcalde-President : Algun aclariment en aquest sentit, sobre aquest tema ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé,
m’agradaria comentar que ens alegrem que realment aquesta empresa que està en
una greu situació econòmica i de viabilitat, com ja s’ha posat de manifest, ens hagi
demanat aquesta rescissió d’aquest contracte, perquè hauria estat una càrrega molt
feixuga per nosaltres que ells no ho haguessin fet i haguessin continuat com fins ara,
que pràcticament no s’ha fet absolutament res. Per tant, ens alegrem que sigui així; no
ens alegrem, evidentment, que aquesta empresa tingui problemes i no hagi pogut fer
l’obra, és lògic, però, donat el cas, que això es pugui resoldre el més ràpid possible i
les obres es puguin reprendre el més aviat possible. Ens agradaria saber una mica
quina previsió hi ha sobre això i llavors, mira, ara m’han vingut el cap unes
declaracions que va fer el Sr. Batanés al Regió 7 – una mica parlant amb el què dèiem
abans, Sr. Batanés – que no saps mai el què et pots trobar, no ? Vostè no sé
exactament què va dir, però recordo que era a finals d’agost, que vostè deia que la
biblioteca començarà al setembre, això estarà acabat en no sé quants mesos. No es
pot dir mai. No es pot dir mai, perquè no sap mai un amb què es pot trobar.
Evidentment, a nosaltres ens encantaria que aquesta biblioteca ja estigués acabada i
de moment, sembla que no pot ser. Bé, desitgem que això es faci d’una manera ràpida
i es puguin reprendre les obres el més ràpid possible amb una empresa que pugui
demostrar una solvència i que com a mínim, tinguem garanties que puguin acabar
aquesta obra el més ràpid possible i en les millors condicions. I si el Sr. Regidor ens
vol informar d’això, exactament, li agrairem.
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí. Vejam, la intenció és la que marca la normativa : en principi, doncs, aquest
fet del que tots ens alegrem, els assistents a la sala plenària, va portar un temps de
gestió i de negociacions. Per tant, aquest tempus ja està passat i ara el què ens toca
és començar a parlar amb el següent licitador, que va haver-hi en el seu moment, per
si està en condicions de reprendre l’obra. Això ho fem d’aquesta manera i d’aquí la

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

59

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

rapidesa de poder fer la votació en sessió plenària, perquè l’òrgan que va contractar i
el que està capacitat per trencar el contracte és el Ple municipal.
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Res més.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Bé, per tancar, i també perquè vostè ha fet alguna
al.lusió a la història. D’entrada, comentar que la resolució amistosa d’aquest tema, no
només l’ha instat l’empresa constructora. Deixi’m dir que la resolució amistosa
d’aquest assumpte també ha estat tasca d’aquest equip de govern; no ho deixem tot
en mans de la constructora, alguna cosa hi hem fet nosaltres perquè la resolució sigui
amistosa. I jo crec que l’exemple d’aquest govern és que intentem resoldre
amistosament tot allò que puguem, perquè ja hem vist on porten els processos
judicials i com acaben repercutint les sentències judicials. Per tant, la resolució
amistosa, home, jo deixeu-me que feliciti al regidor de l’àrea corresponent d’haver
aconseguit una resolució amistosa. No ha estat fàcil, no ha estat allò... no, no, s’ha
hagut de treballar, però l’objectiu primer i primordial d’aquest equip de govern és : tot
allò que puguem resoldre asseguts a una taula i parlant, no anirem a tribunals. I això
hagués pogut acabar molt fàcilment als tribunals i no estic dient cap bajanada; això
hagués pogut acabar molt bé als tribunals, però hi ha hagut un esforç, sobretot per part
del Sr. Tomàs Casero i de tot l’equip de govern perquè això no fos així. Per tant, una
part de tasca feta per aquest equip de govern també hi és.
Ja que parlem de la història i d’unes declaracions que jo vaig fer el mes de
setembre, evidentment, hi ha imponderables; i els imponderables són imponderables,
apareixen quan apareixen i amb això sí que li dono tota la raó a la Sra. Mercè Casals.
Però tu has de fer, has de marcar-te un camí perquè els imponderables ja vindran.
Però evidentment, al marcar aquest camí és el què t’avala. Si les actuacions i les
decisions que fa cadascú, és el què l’acaba avalant en aquesta vida. El què no t’avala
gaire és fer un projecte l’any 2001, començar l’obra quatre o cinc anys més tard,
agafar una constructora que està durant quatre anys veient-les passar, acabar al jutjat
amb aquella constructora, adjudicar l’obra de nou l’any 2010, no deixar començar
l’empresa nova perquè consideres que no tens resolt el judici amb la constructora
anterior; per tant, perquè adjudiques de nou ? quin sentit té adjudicar de nou una obra i
quan hi ha l’empresa constructora, li dius “no, doncs ara no comencis, ara t’esperes sis
mesos”. Doncs no haver adjudicat de nou. Aquest tema es desencalla quan arriba
aquest nou equip de govern. I una obra que des de l’any 2001, amb totes les
vicissituds hagudes i per haver – que no totes són producte de l’atzar, comencem-nos
a treure del cap que els que governen hi tenen molt a dir i molt a fer perquè allò que tot
el dolent sigui producte de l’atzar i tot el bo sigui medalla per a mi, en aquest equip de
govern, això no funciona. Aquí és al que potser estàvem massa acostumats que ens
diguessin els polítics : “quan això va bé, és perquè ho he fet bé; i quan això va
malament, ha estat l’atzar”. No, no : si va bé, hi tens a veure i si va malament, també. I
en aquest cas, quan les coses van bé, hi tens a veure; i quan van malament, sempre
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has de pensar que les haguessis pogut fer millor. Sempre, sempre, sempre. I si no ho
fas així, és el què parlàvem abans, que li dèiem “arrogància”. Per tant, aquest equip de
govern, tot i saber que hi ha imponderables, com que l’empresa que feia l’obra pugui
entrar en concurs de creditors i no tingui calés per fer-la i no estigui arruïnada, aquest
equip de govern, el què fa és pactar una sortida i avalar-se amb els seus propis actes.
Perquè hem entrat això com a sobrevingut ? Perquè ? Precisament perquè
nosaltres ens volem avalar amb les nostres actuacions. Per això, haguéssim pogut
esperar a portar-ho d’aquí un mes. No, no hem esperat un mes. Quan es va signar, Sr.
Casero, aquesta resolució amistosa ? Fa dos dies. Fa dos dies. I ho hem portat avui a
Ple. Perquè com que això ha de passar pel Ple forçosament, no volíem esperar un
mes. Ho hem portat avui. I quan haguem parlat amb l’empresa adjudicatària nova que
pugui ser, i si tots els documents estan en regla, igual no esperem al proper Ple. Igual
ni esperem a això, igual fem un Ple extraordinari per adjudicar-la. Perquè ? Perquè
volem que els nostres actes ens avalin. I és així. I tota la resta, com deia el meu
company, és fer volar coloms. Per tant, no deixem tant les coses a l’atzar i comencem
a pensar que per bé o per mal, el què fa un equip de govern és la seva pròpia
herència. I en aquest sentit, volem que l’herència d’aquesta biblioteca, almenys des
que ha entrat aquest nou equip de govern, sigui el d’acabar aquesta obra en un temps
que no va ser capaç de fer-ho l’anterior equip de govern i sobre el qual encara hi ha
una demanda que no hi ha hagut judici.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Si el Sr. Alcalde em permet només una petita acotació : és dir, reconèixer que si
en aquest període de 48 hores que es va signar el....
Sr. Alcalde-President : La resolució.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : ... la resolució, fins l’aportació al Ple, ha estat el treball que han fet els serveis
tècnics i jurídics de l’Ajuntament. I això és així i s’ha de reconèixer que ho han treballat
molt.
Sr. Alcalde-President : Gràcies per la puntualització.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Deixi’m fer
una altra puntualització, Sr. Batanés.
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li ha deixat
fer al Sr. Tomàs Casero.
Sr. Alcalde-President : Puntualització, no discurs.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Només dir-li
que, evidentment, ens alegrem que ho hagin portat al Ple avui. I hem votat a favor de
la incorporació a l’ordre del dia. Per tant, amb això ja els estem donant el nostre suport
i avalant en aquest sentit. Per tant, ....
Sr. Alcalde-President : És molt d’agrair, és molt d’agrair.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... per tant,
no calia que fes...
Sr. Alcalde-President : Per tant, passem, doncs, a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

PRECS I PREGUNTES
15. Pregunta del grup municipal CIU relativa al canvi de data festiva comercial
del dia 12 d’octubre pel dia 21 de gener de 2012, dia del Patró i Festa
Major d’Hivern.
El grup municipal CIU en data 2 de febrer de 2012, registre d’entrada núm. 458, ha
presentat les següents preguntes al Ple :
“- Quins són els motius pels quals es va canviar la data festiva comercial del 12
d'octubre pel dia del patró i Festa Major d'hivern 21 de gener?
- Hi ha hagut petició per part del comerciants?
- Quants comerciants han demanat aquest canvi?
- Quin ha estat el resultat d'aquest canvi?
- Quants comerciants van obrir els seus establiments?
- Es creu convenient respectar les festivitats locals de Sant Fruitós de Bages?”
Debat :
Sr. Alcalde-President : És una pregunta que el grup municipal CIU realitza.
Per tant, li demanaré a la seva portaveu que faci lectura de la pregunta que porta al
Ple.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, ho llegirà
en Roger Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé, són
diferents preguntes, no és una única sola, per tant, sí que demanaria que, en tot cas,
s’anés responent a mida que vagin preguntant. La primera pregunta va relacionada
sobre el tema del canvi del dia festiu comercial que es va fer el passat dia 21 de gener;
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la primera pregunta és : Quins són els motius pels quals es va canviar la data festiva
comercial del 12 d'octubre pel dia del patró i Festa Major d'hivern 21 de gener?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Puc respondre?
Sr. Alcalde-President : Sí, disculpi, estava buscant-li... El respondrà el regidor
de Comerç, Sr. Isidre Malagarriga.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Bé, degut a l’actual situació de crisi i que en poc temps han tancat de la ratlla de 9
comerços al centre del poble, i tenint en compte que alguns varen demanar per poder
obrir, es va creure que això també ajudaria al comerç i així la gent també podria gaudir
més de la festa. Evidentment, els que volguessin obrir, podien obrir; i els que no, no.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Vostè diu que
va haver-hi una petició. Hi ha hagut una partició formal per part dels comerciants ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, m’ho han demanat tres. Per escrit, un. I verbalment, ...
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé, en què
quedem, en un o en tres ? perquè a mi....
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
En un.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Perquè a mi el
Sr. Masana em va dir que si no hi havia paper, no hi havia....
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, un. Doncs, va, un. Deixem-ho en un.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, no, no. Un
comerç.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
He dit un.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No canviaré les
preguntes per no.... No, no, perdoni, és que anava a fer una altra pregunta però no
està a l’ordre del dia. L’altra pregunta és : Quin ha estat el resultat d’aquest canvi ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Bé, el resultat ha estat que aquí a la Carretera de Vic, va obrir bastant gent i als

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

63

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

polígons, doncs, també. Jo penso que vaig... he passat una mica per tot arreu, per
revisar-ho, i em sembla que va obrir bastant gent.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé, em respon
a la següent pregunta, que és : Quants comerciants van obrir els seus establiments ?
Vostè diu que bastants.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Em pot, si més
no, acotar una mica més amb un número.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Home, no ho sé. A la carretera, vejam, què hem d’anar dient els que van obrir ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, no cal, no
cal.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : El
Llobet, bé, bastant gent.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Nosaltres sí que
ho sabem. En tot cas, vull que vostè m’ho digui.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Ah. Bastant gent. A la carretera, molts; i als polígons, també.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé. I per últim :
es creu convenient respectar les festivitats locals de Sant Fruitós ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, sí que es creu convenient, sí. I tant.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Doncs, llavors,
si em deixa afegir una pregunta, com és que a la primera oportunitat que van tenir
vostès, no l’han complert ?
Sr. Alcalde-President : Bé, el primer que ha de fer és demanar-me si li deixo
afegir una pregunta. I la resposta és no, no li deixo afegir cap pregunta. Per tant, no cal
que la responguis.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : És que em
semblava que era la meva línia d’actuació, com deia vostè abans, era preguntar això
també.
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Sr. Alcalde-President : Sí, però...
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Si
vol, també li puc ....
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : No, no, aquí hi ha cinc preguntes o sis i s’han
contestat. I en aquest sentit, crec que han quedat perfectament respostes les
preguntes que exposava el Sr. Grandia. Res més. Tanquem la sessió d’avui i moltes
gràcies per la seva assistència.
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-dues hores i cinquanta
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, de la qual només
s’han eliminat dades en compliment de la normativa de protecció de dades
personals.
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