AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE SANT
FRUITÓS DE BAGES EL DIA 14 DE MARÇ 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
catorze de març 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.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es, 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 8 de febrer de 2012.
Per unanimitat s’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària de Ple celebrada el 8 de febrer
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 8 de febrer de 2012 i que es recullen a la següent
relació annexa a l’expedient de la sessió.

•

•

•

•
•

•

•
•

Decret d’Alcaldia de data 2 de febrer de 2012, mitjançant el qual s’aprova la tramitació
de sol·licituds de concertació d’actuacions de suport tècnic en l’àmbit del catàleg
d’accions de suport als serveis i a les activitats locals 2012 gestionat per la Diputació
de Barcelona: elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana.
Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2012, mitjançant el qual es delega
expressament les funcions d’Alcaldia en el primer tinent d’Alcalde Sr. Isidre Malagarriga
Sala del 20 al 21 de febrer de 2012 (dates d’inici i fi dels períodes incloses) per motius
d’absència de l’Alcalde en aquestes dates, ateses les funcions atribuïdes als tinents
d’alcalde a la legislació vigent i conforme l’ordre de nomenament previst al decret
d’Alcaldia de 23 de juny de 2011.
Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2012, mitjançant el qual s’aprova la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos de les proves selectives per la contractació
en règim de personal laboral d’una plaça d’animador/a del Punt d’Informació Juvenil
durant el període de permís de maternitat o bé per vacances, si és el cas, per
acumulació dels períodes de reducció de jornada i d’alletament que li puguin
correspondre, i creació de borsa de treball.
Decret d’Alcaldia de data 17 de febrer de 2012 mitjançant el qual es proposa
l’atorgament de diverses llicències d’ocupació temporal de la via pública per Festa de
l’Arròs, que es va celebrar el dia 19 de febrer de 2012.
Decret d’Alcaldia de data 20 de febrer de 2012, mitjançant el qual es contracta amb
caràcter d’urgència a la Sra. Vanesa Miron Hernández amb un contracte de treball
d’interinitat a temps complert per a substituir a la titular de la plaça amb reserva de lloc
de treball, de baixa per incapacitat temporal derivada de malaltia comú.
Decret d’Alcaldia de data 23 de febrer de 2012, mitjançant el qual s’aprova la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos de les proves selectives per a la provisió
temporal d’una plaça d’oficial 1a electricista mitjançant contracte de relleu per jubilació
parcial del seu ocupant i creació borsa de treball.
Decret d’Alcaldia de data 24 de febrer de 2012, mitjançant el qual s’ordena el pagament
de la nòmina del personal de l’ajuntament corresponent al mes de febrer de 2012..
Decret d’Alcaldia de data 24 de febrer de 2012 mitjançant el qual es declara incoat el
corresponent procediment de sol.licitud de llicència d’usos i obres de caràcter
provisional a sol.licitud del Club Tennis Manresa per a la construcció de dues pistes de
pàdel al recinte esportiu de Club Tennis Manresa.
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Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
tramitació telemàtica de les sol·licituds de concertació d’accions previstes al catàleg
d’actuacions de suport als serveis i les activitats locals corresponent a l’exercici 2012
en l’àmbit del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Decret d’Alcaldia de data 2 de març de 2012 mitjançant el qual s’aprova definitivament
la llista d’aspirants admesos i exclosos de les proves selectives per la provisió temporal
d’una plaça d’Informador/a del Punt d’Informació Juvenil per suplència de la titular del
lloc de treball.
Decret d’Alcaldia de 8 de març de 2012, mitjançant el qual l’Ajuntament es dóna per
assabentat de l’escrit presentat en data 21.02.12 davant el Jutjat per la part recurrent
condemnada en costes, als efectes que es tingui per evacuat el seu trasllat,
manifestant que no s’estima oportú fer cap al·legació respecte al mateix, en el recurs
contenciós administratiu núm. 89/2010-M2, interposat per XXXX..
Decret d’Alcaldia de data 8 de març de 2012, mitjançant el qual s’incoa expedient per
l’adopció de protecció de la legalitat, i es prenen les mesures de restauració de la
realitat física alterada i de l’ordre jurídic alterat a XXXX per obres en curs executades
sense llicència.
Decret d’Alcaldia de data 8 de març de 2012, mitjançant el qual s’aprova la despesa i el
es reconeix l’obligació corresponent a la relació de factures 8/2012, composta de 3
factures, i que suma un total amb l’IVA inclòs de 1107,26 €.

Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, al grup de CIU, li demanem si vol algun aclariment
sobre els Decrets aquests ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no hi ha cap aclariment.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a les sessions
de 8 i 22 de febrer i 5 de març de 2012.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local corresponents a les
sessions de 8 i 22 de febrer i 5 de març de 2012.
Sr. Alcalde-President : En aquest punt, també algun aclariment o informació que necessitin,
de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, en aquest punt, sí que hi
ha alguns aclariments que voldríem que ens facilitessin. En concret, a la Junta de Govern Local
del dia 8 de febrer, el punt 6.4, que és “Servei públic regular de transport de viatgers per
carretera. Sol.licitud d’autorització per modificar les condicions de prestació de servei a la línia
Manresa- Sant Fruitós – polígon industrial Santa Anna – Brucardes i Pineda de Bages”. En
aquest punt, bé, dons llegint els acords que es prenen en aquesta Junta de Govern Local es fa
referència a la manifestació de la voluntat expressa dels veïns de Sant Fruitós – concretament
diu : “Prenent en consideració les manifestacions realitzades pels veïns de les zones
afectades” – i es fa una al.legació respecte aquests autobusos, però es fa únicament i
exclusivament per Les Brucardes. Entenem que l’Associació de Veïns va fer, tenim entès, una
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reunió amb l’Ajuntament però ens agradaria saber per quin motiu, si l’Ajuntament tenia intenció,
l’equip de govern, de presentar o formular aquestes al.legacions, no es van posar també en
contacte amb la resta de veïns del municipi afectats, com podrien ser els veïns de Pineda. Si
m’ho poden explicar, si us plau.
Sr. Alcalde-President : Sr. Agustí Masana, vostè la contesta ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : No sé si he de començar jo o ha de començar ella, perquè les reunions van estar....
Sr. Alcalde-President : Bé, el que ho pugui explicar millor. És indiferent.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : ... el tema de veïnatge el va portar ella i jo vaig portar el tema després d’aglutinar el
tema transports....
Sr. Alcalde-President : La regidora Cristina Múrcia, li contestarà.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Vejam, tal i com dius, es
va tenir una reunió amb els veïns de Brucardes per saber les seves necessitats i les seves
mancances arrel d’aquesta retirada del servei. Però també es va tenir una xerrada amb els
veïns de Pineda ; ens varem desplaçar al local i en varem parlar, també, amb ells.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Referent a aquest punt ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Es va tocar aquest punt,
entre altres. Varem anar per fer una visita per una altra cosa, però també varem parlar del tema
de l’autobús de Pineda i varen comentar que ells, la veritat és que no era un servei que en
fessin servei; que entenien, fins i tot, la decisió de l’empresa d’haver suspès el servei. Aquesta
va ser la meva impressió al finalitzar aquesta reunió, aquesta trobada.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, d’acord.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, si ens queda clar que varem parlar tant amb Les
Brucardes, com amb Pineda de Bages, no podia ser d’altra forma. Quin altre punt necessita
aclariment ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : De la Junta de Govern Local
també del dia 8 de febrer, en el punt 9.2, Ensenyament, li volíem demanar a la Sra. Marta
Flotats sobre col.laboració amb entitats educatives pel projecte d’aula oberta i hort escolar
ecològic. I explicar-nos una mica aquests convenis de col.laboració que s’han fet amb diferents
empreses i comerços del municipi – i clubs, veig -; bé, que ens ho expliqués una miqueta.
Sr. Alcalde-President : Sra. Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, doncs, a la passada Junta
de 3 d’octubre de 2011 es va aprovar aquest conveni de col.laboració entre l’Institut Gerbert
d'Aurillach i aquest Ajuntament . Aquest projecte d’aula oberta és per l’atenció de la diversitat
dels alumnes d’educació secundària obligatòria; i en data de 8 de febrer, com vostè diu, es va
donar per assabentat que hi ha sis empreses d’aquest municipi que han signat un conveni amb
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l’Ajuntament i conjuntament amb l’Institut, perquè aquests sis nens que participen en aquest
projecte puguin fer pràctiques en aquestes sis empreses.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sis nens.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Ahá. Sis nens, un nen per cada
empresa.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord, gràcies.
Sr. Alcalde-President : Alguna altra pregunta ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A la Junta també del dia...
no, perdó, ara és la Junta del dia 22 de febrer, a la relació de factures, hi ha una factura
d’Urbaser, per un import de 514,29 € que diu concretament : la data és de l’1 de febrer, però
diu concretament “prestació extraordinària d’un servei de neteja viària al recinte de contractació
de Harleys de Catalunya el dia 5.9.11”. Si ens ho poden aclarir.
Sr. Alcalde-President : Sí, el regidor Tomàs Casero li comentarà.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Si, bona
tarda a tots. Vejam, aquesta factura és de la famosa Frankfurada, que es va realitzar l’estiu
passat. És veritat que se li va encarregar aquest treball a l’empresa Urbaser, se li va encarregar
verbalment; jo mateix li vaig fer l’encàrrec, perquè l’endemà de la celebració de la festa, estava
el solar... bé, tenia necessitat de ser netejat. Què va passar ? Va passar que, en principi,
Urbaser ens va comentar que hauríem de fer un servei extraordinari; els varem dir que
possiblement era així i que realment doncs, sí, el que tenia molt clar és que aquella zona
s’havia de netejar i no era el dia de la neteja. Com vostès sabran perfectament, Urbaser va
aprofitar per passar aquesta factura i per passar-nos-en una altra d’un baldeig que van fer, també sense cap mena d’autorització per part de ningú ni cap petició per part de cap membre
de l’Ajuntament – el dia 10 de setembre. I nosaltres, en principi, varem rebutjar les dues
factures, però en ares que sí que era real que jo mateix, com els he comentat, els vaig
demanar aquesta prestació extraordinària, al final varem decidir que reconeixíem aquesta
factura; no així reconeixíem la factura del baldeig que varen fer el dia 10 de setembre. I
aquesta és el motiu pel qual, dins aquesta relació de factures, hi ha aquesta de la neteja del
solar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes gràcies. Sr. Tomàs,
llavors, ja potser, ja no es va tant a vostè dirigida aquesta pregunta; ja ens imaginàvem que per
la data havia de correspondre a la Frankfurada, però llavors, potser aniria més de cara al grup
Gent fent Poble, que varen fer un comunicat al municipi explicant clarament què havia costat la
Frankfurada. Potser seria hora que fessin un comunicat rectificant el cost real d’aquesta
Frankfurada, perquè s’ha vist incrementada en més de 500 €. Només és a nota de .... si volen
ser curosos en les informacions, penso que caldria fer-ho.
Sr. Alcalde-President : A la gent de Gent fent Poble ja els comentarem si volen modificar el
comunicat que varen fer. Quin altre punt necessita aclariment ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A la Junta de Govern Local
del 22 de febrer, en el punt 3.5, són “Gratificacions per complements retributius pels serveis
extraordinaris de personal i desplaçament” : hi ha diferents aprovacions d’això, d’hores
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extraordinàries i desplaçaments, i en concret, volíem demanar sobre l’àrea de Cultura, unes
hores extraordinàries de XXXX i de XXXX, corresponents al mes de gener.
Sr. Alcalde-President : És el punt vuitè, eh, d’aquest ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. El punt vuitè.
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín li explicarà.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. El Sr. Jordi
Planell ara mateix està fent ... això correspon a activitats que es porten a terme al Casal
cultural. Ara mateix....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El XXXX al Casal Cultural ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Perdó ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ha dit el XXXX ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Aquestes dues ... el
conjunt d’hores formen part d’activitats que s’han fet al Casal Cultural i altres activitats que
s’han fet al poble. O sigui, dins la seva jornada no ha pogut fer tota la feina i ha hagut de fer
hores extres, com és habitual.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però em pot concretar ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : No puc concretar, perquè
ara mateix, si vol aquesta informació, pot venir al meu despatx i li donaré el llistat de les hores
que corresponen...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs li agrairia que me’l
fes arribar. No cal que...
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Perfecte, m’ho apunto i li
passaré.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Algun altre punt ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. La Junta de Govern
Local del dia 5 de març, a l’àrea d’Economia i Hisenda, el punt 2.1, “Gestió pressupostària :
modificació de crèdit núm. 1/2012 en les modalitats de generació i transferència de crèdit”. Si el
Sr. Racero ens pogués explicar una miqueta les partides que s’han modificat i les partides que
s’han creat.
Sr. Alcalde-President : Sr. Racero, doncs.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, primer, bona nit. Per
aclarir aquest punt, les modificacions de crèdit que s’han desprès en aquest acord és un
conjunt de mesures i de modificacions de crèdit; les partides que en elles estan involucrades
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són : una per fer encabir el tema de la Volta Ciclista a Catalunya; de fet, això ja ho volia explicar
si no sortia cap aclariment. Deixeu-me aclarir en aquest punt, en Plens anteriors, la Sra. Dolça
va fer èmfasi a quant seria el cost de la Volta Ciclista; bé, aquesta modificació, com veieu a
l’estat de despeses, s’aprova el Conveni amb l’associació esportiva Volta Ciclista a Catalunya
per un import de 18.000 € - això són les despeses -; en els moviments del modificat de crèdit ,
si veieu, també es signa conveni per la celebració de la Volta Ciclista a Catalunya amb
donacions d’empreses – empreses privades, en aquest cas – per un import de 14.500 €; per
tant, el cost de la Volta són 18.000, però si ingresses 14.500, tens 3.500 € que et costa.
En relació a la Volta també es fa un modificat de crèdit de la partida “Altres despeses
d’activitats esportives” i modificant-lo així amb 1.500 per aquest concepte. Si hi hagués algun
concepte de despesa, que en aquest cas, són unes pancartes i uns fulletons que cobreixen
aquest import : 840 € de pancartes i 500 € aproximadament del butlletí de la Volta.
Cinc mil euros que veieu de les subvencions amb entitats esportives es disgreguen en dues
parts : una són els 1.500 € que us he explicat, en concepte de Capítol II, de despeses per la
Volta i l’altra per fer front realment a la manca de finançament que faltaven a la resta dels 3.500
€ reals que necessitava la partida d’ingrés de la Volta. Per tant, aquesta Volta Ciclista val
18.000 €, però l’Ajuntament com a màxim, s’hi gastarà 5.000 €. Reflectit està en aquest
modificat de crèdit, com podeu veure aquí, en tots els moviments que pertoca per al
finançament d’aquesta Volta.
Hi ha un altre modificat, en aquest cas, per fer front al Conveni SIP amb la Direcció General de
la Policia. En aquest cas, s’havia de fer front – ho comentarem perquè és un punt més del Ple,
si cal, ja ho podrem comentar més – el què es fa és una transferència de crèdit, en aquest cas,
del subministrament del vestuari de policia per import de 2.123,36 € que van a la generació de
la partida amb el Conveni SIP amb aquesta Direcció General de la Policia.
La resta de modificats és per donar partida i, per tant, diner, en aquest cas, per les beques
esportives per la prevenció de risc d’exclusió social. Veieu que a la banda d’ingressos hi ha
2.000 € i en el concepte de despeses també.
I aquesta és l’explicació d’aquests modificats de crèdit.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs, si em deixa, Sr.
Racero, amb les explicacions que vostè ara m’ha donat i que ja tinc més informació, en
referència a la Volta Ciclista, hem d’entendre que apart dels 18.000 € hi haurà aquests 1.500
per aquestes pancartes que ens deia i també haurem de tenir en compte, segurament, altres
despeses que vindran sobrevingudes pel fet d’organitzar la Volta, en temes d’hores extres de
brigada, segurament, de neteja, coses que vindran, que entenem que són necessàries i que no
critiquem, no critiquem. L’únic que és lògic també que es posin damunt la taula ja que vostè vol
ser tant explícit, caldria ser-ho amb pèls i senyals. D’altra banda, ens alegrem...
Sr. Alcalde-President : Senyora, perdoni... perdoni. Vostè ha demanat un aclariment i quan
toqui explicar amb pèls i senyals el què vulgui explicar aquest regidor, ho explicarà. Però...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Em deixa acabar, Sr.
Batanés ?
Sr. Alcalde-President : No, vull fer aquest incís perquè vostè demana un aclariment, el regidor
intenta ser el més explícit que pugui i ara vostè...
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs li han faltat algunes
afirmacions.
Sr. Alcalde-President : No, ell ha explicat un acord que va prendre la Junta de Govern Local i
el detall aquest que vostè demana, si és que és el què està fent, ja arribarà. Però com que no
forma part d’aquest acord, del qual vostè volia explicacions, evidentment el regidor no li ha
explicat.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo m’he referit a l’afirmació
d’ell sobre el que costaria.
Sr. Alcalde-President : El regidor....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per tant, el què costaria
seria això que ha explicar ell, més el què vindrà a conseqüència.
Sr. Alcalde-President : El regidor ha fet un aclariment del punt 2.1 de l’àrea d’Economia i
Hisenda que vostè ha demanat. I això altre que vostè afegeix, com que no forma part d’aquest
acord d’aquest punt, evidentment, el regidor no li ha explicat ni li explicarà en aquest moment.
Pe tant, es dóna per explicat el punt i passem al següent punt del que vostè en tingui dubte.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, vull dir, jo volia acabar
de parlar sobre aquest punt, perquè em falta informació que li vull demanar.
Sr. Alcalde-President : El regidor li ha explicat i vostè ara està demanant aclariments que no
consten en els acords d’aquest punt de l’ordre del dia.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No....
Sr. Alcalde-President : Per tant, li prego que passi al següent punt i avancem.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Insisteixo, Sr. Batanés que
no he acabat.
Sr. Alcalde-President : Doncs, jo insisteixo ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I vull més informació sobre
aquest punt.
Sr. Alcalde-President : Quina informació vol saber sobre aquest punt ? perquè la pregunta
que vostè ha fet....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, sobre aquest punt, si
em deixa...
Sr. Alcalde-President : La farà, però no era sobre aquest punt.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em deixa, Sr. Batanés,
m’agradaria saber amb quines empreses s’ha signat conveni, quan s’han signat aquets
convenis i si es passaran per Junta de Govern. Això, punt 1.
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Sr. Alcalde-President : Com que....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em deixa acabar, ...
Sr. Alcalde-President : No, no la deixo acabar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : .... li dic tot.
Sr. Alcalde-President : Miri, és que no la deixo acabar. Aquest punt que vostè demana, que
és l’aclariment amb noms i cognoms, per dir-ho així, de qui dóna els diners, no forma part d’un
acord de modificació de crèdit. Per tant, en aquest moment, en aquest moment, el Sr. Racero
no li contestarà això, perquè vostè està demanant aclariments sobre uns acords que pren una
Junta de Govern. I l’acord que pren la Junta de Govern, no té a veure amb qui ha signat el
conveni, sinó que té a veure....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si hi ha una partida de
14.500 €....
Sr. Alcalde-President : No, no, Sra. Casals,....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que es diu Conveni de
celebració...
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A mi em sembla que sí que
hi té a veure.
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals. No intenti...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No veig que hi hagi res de
dolent que vostè ens expliqui quines empreses han conveniat. És que quin problema hi ha ?
Sr. Alcalde-President : Faré la pregunta d’una altra manera : té intenció d’entendre el què jo li
vull dir o no ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I vostè m’entén a mi, Sr.
Batanés ?
Sr. Alcalde-President : Sí, sí. Aquí hi ha un acord de Junta de Govern que diu unes coses que
li ha explicat aquest senyor.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I jo li estic demanant
informació sobre aquest acord.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : L’acord... perdó...
Sr. Alcalde-President : Xavier, no tens la paraula. Passem al punt següent.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No he acabat, Sr. Batanés.
Hi ha el ....
Sr. Alcalde-President : Doncs, tenim un problema...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Hi ha el subministrament del
vestuari de la policia local. En aquest punt, es fa una reducció d’aquesta partida de vestuari. He
d’entendre que la partida es devia dotar per l’import que es creia necessari.
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Llavors, no entenc perquè
es modifica aquesta partida i es redueix l’import de la partida de vestuari.
Sr. Alcalde-President : Miri, li explico.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ara ja no necessiten més
vestuari ?
Sr. Alcalde-President : Li explico : el Govern anterior d’aquest Ajuntament, del qual vostè en
formava part, va signar un conveni amb uns acords econòmics que s’havien de pagar i no el va
dotar de diners per pagar-lo. Ja que demana per a què serveixen aquests 2.123 €.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No he demanat per a què
serveixen, sé perfectament per a què serveixen. Li he demanat si ja no necessiten els diners
que van dotar a la partida de vestuari de policia.
Sr. Alcalde-President : Doncs, jo li explico : doncs és possible que per culpa d’una manca de
previsió del govern del que vostè era regidora, ara els senyors que fan de policia local tindran
2.123 € menys per vestir-se. I el motiu de perquè tindran 2.123 € menys és perquè el govern on
vostè estava no va preveure de pagar una despesa que havia signat en un conveni.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Això li replicaré, en el punt
que toca.
Sr. Alcalde-President : I com que al final ... no, no, això vostè pot fer el què vulgui, però ara
estic parlant una cosa molt clara que és que els diners han de sortir d’algun lloc. Perquè
Direcció General de Policia va trucar aquí dient : “Senyors de l’Ajuntament de Sant Fruitós
vostès ens deuen uns diners des de l’any 2008 i no ens els han pagat”. I com que els diners
havien de sortir d’algun lloc varem agafar 2.123 € per poder vestir els policies per poder pagar
això que vostès devien des de l’any 2008 a Direcció General de Policia. Per tant, en tot cas, si
a algun policia li falta una jaqueta d’aquí a finals d’any, li haurem de dir que és gràcies a que el
seu govern no va tenir previsió de fer una despesa que devia i que estava signada. Quin altre
punt necessita aclariment ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ja està. Això ja li aclariré
després, aquestes afirmacions que vostè fa.
Sr. Alcalde-President : Molt bé.
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Sra. Mercè Casals Martínez- : A la Junta de Govern també del dia 5 hi ha les assignacions a
regidors municipals. Només fer constar que hi ha un error en una de les assistències i si en
volen prendre nota ara i sinó els hi podrem fer per escrit.
Sr. Alcalde-President : Com vostè vulgui.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És el cas del Sr. Pere
Canyes que no va assistir a la Comissió Informativa i en el seu lloc hi va assistir el Sr. Roger
Grandia.
Sr. Alcalde-President : Doncs ho canviarem, gràcies.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Alguna altra ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, ja està.

4. Informació de les regidories.
Regidoria d’Economia :
Sr. Alcalde-President : En aquest punt, com algú de vostès que han assistit anteriorment :
recorden ? fem una breu explicació de decisions d’aquesta Junta de Govern Local, d’aquest
equip de govern, que poden tenir una incidència en la ciutadania i que, per tant, aprofitem el
Ple per transmetre. En aquest sentit, pel què fa a la Junta de Govern Local que es va celebrar
el dia 8 de febrer, hi ha un tema que els comentarà el Sr. Xavier Racero referent a ....
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : A la Volta ?
Sr. Alcalde-President : Perdó ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : A la Volta ?
Sr. Alcalde-President : No, és referent al nou contracte que hem fet referent al tema de les
fonts d’aigua.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, bona nit de nou. En
aquest punt, els volia informar que s’ha signat un nou contracte, en aquest cas, menor de
subministrament amb modalitat d’arrendament de les fonts d’aigua, aquests sortidors de font
que tenim a l’Ajuntament. En total són tres : una està aquí a l’edifici de l’Ajuntament, l’altre a la
residència i l’altre a l’àrea de la Brigada. Vencia el contracte; per tant, s’havia de fer front a una
nova contractació. El que sí que hem fet és, seguint amb aquests criteris de racionalització de
la despesa, varem intentar i ho hem aconseguit, racionalitzar aquesta despesa i, per tant, que
aquest contracte suposés menys diners; en total, el contracte ens suposarà – petit, però es van
recollint fruits de petit a gran – un 5% menys en el seu cost. Per tant, seguim aquesta
racionalització i simplement era dir-vos que els contractes que vencen, s’intenten millorar el
preu i en molts casos s’aconsegueix.
Sr. Alcalde-President : Gràcies.
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Regidoria de Planejament :
Sr. Alcalde-President : Hi ha un altre punt a comentar que és una tramitació que s’està fent de
planejament a l’àrea de la urbanització de Pineda de Bages. Es tracta d’un Pla parcial
urbanístic que es diu Pineda IV; i informar-vos... bé, aquest àmbit és , o sigui, la urbanització
Pineda de Bages des d’on ara finalitza, diguéssim, en direcció a Santpedor fins on hi ha la via
del tren. A tot aquell àmbit d’allà, s’ha entrat una tramitació per fer-la abans del Pla parcial. Ara
això es troba a informació pública; per tant, simplement transmetre-us que hi ha una empresa
interessada i que, per tant, s’està desenvolupant el Pla parcial urbanístic de Pineda IV, que si
segueix el seu procés ha de portar a que en un futur s’urbanitzi tota la zona de Pineda de
Bages, des d’on acaba ara fins on hi ha la via del tren. Això es coneix com Pineda IV.
Regidoria de Benestar Social :
Sr. Alcalde-President : Després, la regidora Marta Flotats ... perdó , hi havia això del conveni
de l’Institut , que ja ha quedat explicat quan s’ha comentat l’aula oberta i l’hort escolar. La
regidora Cristina Múrcia els explicarà el tema dels ajuts econòmica individualitzats que s’estan
portant a terme. Cristina.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, en aquestes tres
Juntes de les quals acabem de donar compte, la del 8, la del 22 i la del 5 – perdó, 8 i 22 de
febrer i 5 de març -, donem compte de l’aprovació de l’ajut a 15 famílies del nostre municipi per
un import de 1.709,22 € en concepte d’ajuts individualitzats per a primeres necessitats.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, seguint la línia del que comentava abans el regidor Xavier
Racero d’intentar estalviar, ni que sigui poc en cadascun dels contractes que van vencent, la
Cristina Múrcia també els explicarà uns nous contractes que s’han signat dels que també hem
aconseguit baixar-ne la despesa pel municipi. Si ho vols explicar, si us plau.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies, sí. Bé, tal i com
us deia el Sr. Alcalde, seguint amb la política de racionalització de la despesa comentada pel
meu company Xavier Racero, s’han aprovat diferents expedients de contractació de serveis
menors, dels quals us explicaré tres cosetes : en el cas del contracte de servei d’infermeria
prestat a la nostra residència, s’ha pogut arribar a un estalvi de 1.200 € l’any; a més, hem pogut
aconseguir la prestació del servei d’infermeria en l’època vacacional que fins ara no es podia
prestar a la residència. Llavors, també pel que fa a la contractació del responsable higiènicosanitari que també presta els seus serveis a la nostra residència, s’ha pogut reduïr el seu cost
en un 3%. I pel què fa a l’empresa encarregada dels controls de legionel.losi a diferents
instal.lacions i infraestructures municipals, el cost ha estat el mateix, no ha sofert cap
increment. Per tant, la sensació final és que, en total, hem pogut aconseguir un major servei a
un menor cost.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies. Pel que fa a la Junta de Govern Local que es
va celebrar el 22 de febrer, també hi ha uns punts que els comuniquem : pel que fa al Pla de
Concertació Xarxa de la Diputació, que és una línia d’ajuts molt àmplia que la Diputació cada
any posa a disposició de tots els municipis de la província de Barcelona – això és Diputació de
Barcelona – en aquest sentit, comunicar-vos que en el primer Pla de sol.licituds – o sigui, tots
els ajuntaments fan una sèrie de sol.licituds a la Diputació i la Diputació adjudica o no adjudica
aquests ajuts -. Aquests ajuts poden ser econòmics o poden ser ajuts que et presta la Diputació
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: serveis tècnics, serveis d’assessorament, .... En tot cas, sapigueu que l’Ajuntament de Sant
Fruitós ha demanat un total de 36 actuacions i ara hem d’esperar que, de mica en mica, es
vagin plasmant i en el seu moment se’ls anirà comunicant en quines d’elles podem treballar.
Però, en tot cas, sàpiguen que hem sol.licitat, de moment, fins ara, 36 actuacions de suport de
la Diputació. La regidora Manoli Martín els explica un conveni de pràctiques que hem signat.
Manoli, si us plau.
Regidoria de Joventut :
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : A veure, hem signat dos
convenis en aquesta Junta de Govern : un és per la biblioteca municipal de Sant Fruitós,
mitjançant la col.laboració amb l’Institut Guillem Catà : s’incorpora una noia a fer pràctiques del
6 de març de 27 d’abril en horari de tarda per ajudar una mica a la bibliotecària i per adquirir
l’experiència necessària en el seu treball. I em pensava que en tenia dos, però només n’hi ha
un.
Sr. Alcalde-President : Tenim el conveni de l’Institut Lacetània de formació professional. En
tot cas, el comento jo : els serveis tècnics municipals, ara també en una política de
d’externalitzar treballs fora, per un tema d’estalvi, ara han decidit que tot allò que poguessin
afrontar en aquets diversos planejaments en què s’ha de treballar, per poder-ho afrontar des
dels serveis locals de l’Ajuntament i no haver de contractar i, per tant, fer despesa externa,
doncs, ens hem trobat ara amb que hi havia bastant feina i es necessitava per persones de
delineació. Per donar suport a la delineació, el què hem fet és signar un conveni de pràctiques
amb l’Institut Lacetània d’aquí Manresa, de formació professional en l’àrea de delineació i això
ens ha permès incorporar, sense cost, una persona a l’Ajuntament perquè ajudi a les tasques
de delineació i poder avançar, fer més feina, amb un cost....
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Perdona, Joan Carles.
L’altre que he dit és un altre conveni que varem signar el dia 5 de març, he agafat el totxo que
no tocava, el dia 22 és aquest de Lacetània i després es va signar un altre conveni de
pràctiques per la residència d’avis amb l’acció formativa Iloquid; aquesta noia prestarà els seus
serveis, farà les seves pràctiques a la residència d’avis. L’altre que he comentat, venia després,
és de la Junta de Govern del 5 de març.
Sr. Alcalde-President : Per tant, per poder reforçar tres àmbits hem disposat convenis de
pràctiques. D’aquesta forma, tenim gent aquí col.laborant i que, a més, fan pràctiques dels seus
estudis.
Regidoria d’Ensenyament :
Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats comentarà una adquisicó que s’ha fet
d’ordinadors.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, doncs, arrel del cursos
d’informàtica que ofereix aquest Ajuntament i estudiant les necessitats d’actualitzar-nos en tots
els sentits, s’ha fet la compra d’una aula mòbil d’informàtica que consta d’un armari adaptat per
la càrrega, amb capacitat per 30 unitats i 12 ordinadors portàtils. Aquesta aula mòbil servirà per
tot tipus de formació personal, perdó, d’adults, tant com per la formació interna del personal i
així com per projectes i diferents activitats de les escoles. Per tal que us en feu una idea, és un
armari que fa metre quaranta d’alçada per dos metres d’amplada i van dotze portàtils a dintre i
l’armari es connecta a la corrent i automàticament es carreguen els 12 portàtils alhora.
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Actualment, es troba al Nexe, però al ser portàtil el podem mirar de portar a l’espai que ens faci
falta.
Regidoria de Planejament :
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies. Els comento també que s’ha procedit a la
recepció del polígon industrial del Grau; per tant, ja forma part de la trama de carrers del nostre
municipi. Això ho hauran pogut comprovar si han vist que s’han tret tots aquells impediments
que hi havia de tanques, etc. Per tant, s’ha recepcionat. Sàpiguen que la petició per
recepcionar el polígon del Grau la va fer el promotor el 24 de desembre de 2008:; no hi havia
possibilitat, sembla ser, des del 24 de desembre de 2008 per recepcionar i posar-se d’acord en
què havia de contenir el polígon per acabar-lo. I ara en un període de 7 mesos, ens hem posat
d’acord i per fi s’ha recepcionat, sobretot amb la intenció que pugui obrir properament una
instal.lació que és la ITV, que ens és molt beneficiosa pel nostre municipi. I en aquest sentit,
acabaríem el punt núm. 4, que és aquesta informació de les regidories.

Mocions i propostes de resolució

5. Moció proposada pel grup municipal socialista en contra de la reforma laboral
imposada pel govern de l’Estat.
El Ple coneix la proposta de resolució del grup municipal socialista, que presenta mitjançant la
seva lectura:
“MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L'ESTAT
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida
del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació
que travessa la nostra economia és la destrucció d'ocupació, que ja ha arribat a cotes
històriques a Espanya i a Catalunya. Les politiques contra el dèficit que s'imposen des de la
Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant
greument els elements fonamentals del nostre model d'estat del benestar. L'aplicació de
retallades pressupostàries a l'educació i a la sanitat públiques, així com la reducció radical de la
despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han
perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al
nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d'atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les
condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la
reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el
nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la
nostra economia, el Govern de l'Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que permet a les
empreses impulsar expedients de regulació d'ocupació sense l’aprovació de l’Administració
pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors
sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva
prestació d'atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment
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contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva,
col·locant el conveni d'empresa com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i
territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les
empreses petites i mitjanes.
En un moment d'inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s'han pres
introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions laborals. De
res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat
més d'un milió d'aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica
cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant
l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i
ciutadanes, referència principal en matèria de cobertura social d'aquelles persones que més
pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals
de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central que:
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que
va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i,
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials
i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement
estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer
passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
3.- Afronti la necessitat d'enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió social en
uns moments en que gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni
subsidi per desocupació.
4.- Que d'una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor
del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat en matèria
de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les
administracions catalanes.”

Sr. Alcalde-President : Algun grup municipal vol fer alguna aportació o comentari sobre
aquesta moció ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li passaré la paraula al Sr.
Vicenç Llorens.
Sr. Alcalde-President : Endavant, doncs.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, hola, bona nit. El grup
municipal de CIU vol mostrar el seu acord amb el punt núm. 4 de la moció presentada pel grup
municipal socialista, però no podem estar d’acord amb la resta dels punts, ja que l’actual
situació obliga a adoptar mesures que són o que poden semblar impopulars o que suposen un
pas enrere en els drets dels treballadors. Però el què és ben cert és que és un exercici de
responsabilitat política fer tot el possible per adreçar aquesta situació tant dramàtica que estem
patint, fins i tot prendre mesures dràstiques. L’última reforma laboral de l’any 2010, presentada
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pel partit socialista, aleshores al Govern de l’Estat, ha esdevingut un total fracàs i calia anar
més enllà per a buscar una efectivitat per aturar aquest degoteig continuat en l’augment del
nombre d’aturats i començar a generar una millora generalitzada de la nostra economia. És
evident que ni aquesta, ni cap reforma laboral, crearà llocs de treball a curt termini, però era del
tot necessari canviar aquesta dinàmica tant negativa i posar les bases per a crear un pla de xoc
específic per al foment de l’ocupació. Amb aquesta reforma hi ha punts, que encara que poden
semblar un pas enrere en els drets dels treballadors, conviden a tenir un punt d’optimisme
sobre la seva efectivitat a mig i llarg termini, com pot ser la Disposició final dotzena, que
garanteix per al conjunt de les Comunitats Autonòmes que les polítiques actives d’ocupació
estiguin adaptades a les necessitats específiques del seu territori, a les necessitats de les
persones desocupades i al teixit productiu del seu àmbit territorial. Amb aquesta reforma ens
anem acostant al model de relacions laborals que s’estenen al conjunt de països del nostre
entorn a Europa. En conclusió, pot ser necessari fer un pas enrere per a poder fer dos passos
endavant. Per tant, des del nostre grup municipal voldríem demanar votar els diferents punts
per separat, si és possible, els votarem cadascun en conseqüència i, sinó, ens abstindrem.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Sota aquesta petició que acaba de fer vostè, en tot cas, qui té la
paraula de dir-ho és vostè, que és qui presenta la moció. I, en tot cas, si els altres grups
municipals tenen algun inconvenient. Però primer contesti qui presenta la moció.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Home, a
mi, la veritat és que se’m fa difícil que en una moció que està en contra de la reforma laboral,
que està imposada pel Govern de l’Estat – i torno a repetir la paraula, imposada – tot i que
també s’ha de dir que va ser aprovada en seu parlamentària pel grup de CIU...
Sr. Alcalde-President : Tomàs, separem o no ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, no,
arribaré a dir que no. Però m’agradaria explicar el perquè no; perquè si la moció contra la
reforma laboral ha de dir que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits al nou
Estatut de Catalunya, em sembla, ens sembla des del grup municipal socialista, que no té cap
mena de sentit.
Sr. Alcalde-President : Per tant, ...
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Si la
voluntat hagués estat de presentar una moció dient que volem que es compleixin tots i
cadascun dels articles de l’Estatut de Catalunya, doncs perfecte, em semblaria perfecte. Però
que no és aquesta l’objectiu de la moció.
Sr. Alcalde-President : Per tant, ....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Per tant,
s’entendrà perfectament que no té cap mena de sentit.
Sr. Alcalde-President : La votem en conjunt. Gràcies, Tomàs. Doncs, passem a votació. Vots
a favor : ....
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Si em
permet, sí que m’agradaria replicar alguna de les coses que ha fet manifest el grup de CIU
sobre les preteses bondats de la reforma.
Sr. Alcalde-President : El replicarà i ell el contrareplicarà. Sí ? Endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No sé
si... En tot cas, .....
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... sí que
m’agradaria clarificar algunes coses. Sr. Vicenç Llorens, vejam : el nostre posicionament com a
grup municipal socialista és que estem davant una ruptura laboral; això no hi ha ningú que ho
pugui discutir... dir que no és veritat. Això significa la mort del dret laboral i del dret dels
treballadors. Aquesta reforma laboral, no és únicament una reforma laboral, aquesta és una
reforma d’un model de societat que ens ha costat molts i molts anys construir. Aquesta reforma
laboral està encaminada a que les classes mitjanes desapareguin; i sinó, al temps. Aquesta
reforma laboral desequilibra la balança sempre a favor dels empresaris, sempre a favor del
poderós, mai a favor del feble. Aquesta reforma no servirà, cosa que vostè ha dit, per estimular
la contractació, ni servirà per crear més ocupació ni per reactivar l’economia. I tenim dades ja
concretes, miri : aquesta reforma laboral es va aprovar el dia 12 de febrer. Hi ha estudis del
mes de febrer que diuen que els expedients de regulació d’ocupació a Catalunya s’han
disparat; des del dia 13 de febrer, quan va entrar en vigor la nova norma, fins a final de mes es
van presentar 327 expedients de regulació, que va ser un total del 70% dels que es van
presentar durant tot el mes. Els altres 12 dies restants es van presentar únicament 141.
d’aquests expedients, la majoria han suposat suspensió de l’ocupació; en segon lloc, ha estat
expedients de reducció horària i salarial : 112 expedients de reducció horària i salarial; i 54 que
han estat extincions totals, que han afectat al voltant de 1.000 persones. O sigui, aquesta dada
desmenteix fil per randa aquella asseveració que vostè deia. Aquesta reforma és totalment
contrària al canvi de model productiu que suposo que tant vostès com nosaltres volem, que és
innovació i la competència del valor afegit. Suposo que amb això estaríem d’acord. Espero i
desitjo.
Amb aquesta reforma es corre el risc importantíssim d’acomiadament massiu dels vells
contractes per a tornar-los a incorporar molt més precaritzats. Vostè sap, igual que sé jo i que
segurament sap la majoria dels ciutadans del nostre municipi, que hi ha aquella dita que diu
que “amb aquesta reforma el què està fent més treure del mercat laboral els pares perquè la
mateixa feina la facin els seus fills amb menys diners i amb menys protecció”. A més a més, és
una reforma laboral que està allunyada del consens social perquè s’ha fet per “puro y duro
decretazo” i perquè implementa les tesi neolliberals del govern que està actualment al poder. I
per acabar-ho d’arrodonir, tothom sap que és una resposta a les exigències que estan fent les
patronals, tant espanyola com catalana, que no es caracteritzen per tenir un talant massa,
massa obert. Per tant, nosaltres defensem polítiques que garanteixin el manteniment de l’estat
de benestar, que generin ocupació i que reactivin la nostra economia. I aquesta reforma laboral
en concret, va en direcció contrària.
Preguntes concretes que li pot passar a qualsevol treballador, qualsevol, treballador o
treballadora : amb nou dies de malaltia pots anar a l’atur ? la resposta és que sí. Nou dies,
dues grips. Un esguinç una mica important et pot portar a l’atur. Directament, sense cap mena
de problema. Si una empresa té pèrdues, només si té pèrdues pot acomiadar a un treballador o
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una treballadora ? No, només que tingui menys beneficis; encara que guanyi diners, només pel
fet de no tenir tants beneficis pot acomiadar. Així mateix, aquesta reforma permet que de forma
unilateral l’empresari li baixi el sou a un treballador. De forma unilateral.
Sr. Alcalde-President : Tomàs, anem acabant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Anem
acabant, sí. Li podria donar moltes més dades sobre la perversitat que aquesta reforma laboral
tindrà pel conjunt de treballadors i treballadores, que li torno a repetir : són sempre la part més
feble. Per tant, si vostès volen fer un vot d’abstenció estan en el seu dret, però permeti’m que
els digui que, realment, esperava més de vostès com a grup municipal.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, Sr. .....
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Bé, molt breument, també
perquè no podem entrar a analitzar punt per punt, perquè no acabaríem mai. El tema és molt
complex. A la mateixa moció presentada per vostès, diuen que en l’últim any, a conseqüència
de l’última reforma de l’any 2010, s’han perdut més d’1.000.000 de llocs de treball.
Evidentment, això s’havia de canviar. Potser no és la millor reforma, aquesta que s’ha aprovat
per “decretazo”; i que consti que si s’ha aprovat per “decretazo” és perquè ni la patronal ni els
sindicats s’han posat d’acord, perquè temps n’han tingut per fer-ho. I el Govern els va deixar
uns terminis de temps per fer-ho. No s’han posat d’acord, doncs, la situació ja no es podia
demorar més, sinó encara estaríem discutint ara. Repeteixo que potser no és la millor reforma,
però alguna cosa s’havia de fer per canviar això. I evidentment, moltes de les coses a les que
estem acostumats a la nostra societat, d’aquí en endavant canviaran. Per bé o per mal, però
canviaran, perquè està vist que aquest és un model fracassat. Res més, gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Ja per
finalitzar, acabo....
Sr. Alcalde-President : Anem per votar, Tomàs, no ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No,
anem per votar, però dues pinzellades molt curtetes. Estem totalment d’acord que amb la
reforma laboral de l’any 2010 s’han perdut aquest milió de llocs de treball; això és com si a una
persona que està malalta se li dóna un tractament que va empitjorant i el remei que se li vol
posar és donar-li doble dosi d’aquell medicament que li empitjora. Segurament que per ja
acabar-lo de rematar. Segurament que per acabar-lo de rematar. I una cosa en què vostè no té
raó, en el què ha dit, Sr. Llorens : la patronal i els sindicats sí que van arribar a un acord, un
acord que deia que s’augmentava l’eficiència en els llocs de treball, la productivitat, que es
limitava els augments salarials i que s’apostava fermament per la innovació. Cosa que després,
amb el Decret, s’ha anul.lat totalment. Ja està. Gràcies. `
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa a afegir, senyor... Anem a votar. ( Es procedeix a la
votació ).
Sr. Secretari : Què fem amb aquesta moció ? Queda arxivada o ... ?
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí que
és veritat una cosa que abans hem comentat amb el Sr. Secretari : que és veritat que l’últim
punt era aquest punt famós de l’Estatut de Catalunya, amb el qual una part del contingut ja
anirà amb la seva aprovació. Però sí que és veritat que aquesta moció l’hem d’enviar, en
principi, al Govern Central perquè siguin coneixedors que l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages ha aprovat aquesta moció. No sé si estaria de més també enviar-la al Parlament de
Catalunya.
....
Sr. Alcalde-President : Bé, Sr. Casero, el què vostè deia .... Perdó, els llocs on s’ha d’enviar
aquesta moció...
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
suposo que al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat.
Sr. Alcalde-President : Si és el què vostè proposa, doncs sí.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, sí.
Sr. Alcalde-President : Doncs així ho farem.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies.

VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 3 GfP –
Sr. Isidre Malagarriga Sala, Sra. Marta Flotats Riera i Sr. Xavier Racero Esquius -,
2 PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I SIS ABSTENCIONS ( 1 GfP – Sr.
Joan Carles Batanés Subirana -, 5 CIU ).
6. Proposta del grup municipal CIU de modificació de l’acord pres en sessió plenària
del 8 de febrer de 2012 sobre la “Modificació de la relació de llocs de treball.
Incorporació de la fitxa descriptiva del lloc de treball de Secretaria”.
L’Ajuntament Ple coneix la proposta de resolució del grup municipal CIU, el text de la qual,
prèviament sotmès a la consideració de la Junta de Portaveus, va quedar amb el següent
contingut:
“En virtut de l’article 61. c) del ROM sobre els Drets dels Grups Municipals que diu textualment:
“dret a presentar propostes de resolució, precs, preguntes i esmenes al Ple i a les Comissions
informatives”, el Grup Municipal de CiU presenta la següent proposta de resolució, en base als
fets que es detallen a continuació:

•

Atès que el passat mes de febrer de 2012 va ser aprovada la “Modificació de la relació
de llocs de treball. Incorporació de la fitxa descriptiva del lloc de treball de secretaria”,
amb 8 vots a favor pertanyents a cada un dels regidors que composen l’equip de
govern (quatre de Gent fent Poble, dos del PSC i dos d’Imagina’t) i cinc vots en contra
dels regidors del grup municipal de CiU.
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•
•

•
•

•

•

Atès que aquest acord modificava l’acord pres pel Ple Municipal en data 9 de
Novembre de 2005, en que es fixaven les percepcions de caràcter salarial del lloc de
treball de Secretaria, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
Atès que la diferència entre el primer acord i el següent referent a les retribucions a
percebre per part del funcionari que hagi d’ocupar la plaça de secretaria es troben en la
valoració del Complement específic, passant aquest de 27.692’42 €/any aprovat el
2005 a 50.599’08 €/any aprovat el 2012.
Atès que aquesta diferència en el complement específic representa un increment de
gairebé un 85%, molt per sobre de l’increment natural que s’hauria esdevingut pel pas
del temps en aquests set anys.
Atès que aquest complement específic de 50.599’08 €/any es va calcular en base als
acords presos entre l’alcalde i el funcionari d’habilitació nacional que en aquell moment
ocupava la plaça de secretari amb caràcter d’acumulació de tasques, compartit amb
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i que s’havia d’incorporar a jornada complerta
en Comissió de Servei a partir de l’1 de març de 2012, i tenint en compte que aquest
funcionari ha manifestat a ambdós Ajuntaments la seva voluntat de NO ocupar de
forma interina la plaça vacant de Sant Fruitós de Bages.
Atès que no sabem quines seran les expectatives econòmiques dels possibles
candidats a ocupar la plaça de secretari, i tenint en compte que el nostre Grup
Municipal ja va manifestar en el passat Ple del mes de febrer que la valoració d’aquest
lloc de treball era massa alta, molt per sobre de la mitjana dels municipis de
característiques similars al nostre.
Atès que el cost total aprovat per la plaça de Secretaria és el següent:
o
o
o
o

Salari Base per 12 mesos.....................................1.109,05 €...............13.308,60 €
2 pagues extres........................................................684,36 €.................1.368,72 €
Complement de destí (26) per 14 pagues................698,20 €.................9.774,80 €
Complement específic per 14 pagues...................3.614,22 €...............50.599,08 €
Total retribució bruta anual (mínima sense tenir en compte
Possibles triennis ni altres complements consolidats que pugui
tenir el funcionari en el moment d’ocupar la plaça)........................................75.051’20 €

•
•

•

Atès que aquest import és el més alt de tota la Comarca del Bages, inclosa la retribució
del Secretari del Ajuntament de Manresa, que és per llei de categoria superior al
tractar-se d’un municipi major de 20.000 habitants.
Atès que la Diputació de Barcelona, en el seu estudi sobre les retribucions del personal
dels ajuntaments de la província de Barcelona 2012, classifica al nostre municipi dins
del grup IV, amb una mitjana aritmètica sobre les retribucions del lloc de treball de
Secretaria de 59.737,68 €, un mínim de 50.646’96 € i un màxim de 78.158’78 €.
Atès que el nostre Ajuntament disposa, a banda de la plaça de Secretaria, d’una plaça
de Vicesecretari ocupada en propietat per un funcionari, amb una retribució bruta anual
de 59.388,60 €, i d’una plaça de T.S. Lletrat ocupada també en propietat per una
funcionària, amb una retribució bruta anual de 40.219’42 €, i preveient que no hi hauran
canvis a curt termini en aquests dos llocs de treball.

Per tot l’exposat, es demana al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord

•

Únic.- Crear una comissió d’estudi per tal d’avaluar la retribució salarial de la plaça de
secretari/ria, amb la finalitat que un cop estudiat es modifiqui l’acord pres en el Ple
Municipal celebrat el passat 8 de febrer de 2012 referent a l’aprovació de la fitxa
descriptiva de la plaça de secretari/ria.”
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Sr. Alcalde-President : La proposta va ser consensuada a partir d’un text que va presentar el
grup municipal de CIU i en Junta de Portaveus, va ser consensuada. El grup de CIU ens la
presentarà. Endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, gràcies. Bé, m’agradaria
llegir la proposta que presentem, que és una proposta de resolució. ( La portaveu de CIU
llegeix la proposta de resolució ).
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Els grups municipals, per part d’Imagina’t, algun
comentari ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. L’agrupació
municipal Imagina’t Sant Fruitós està d’acord amb la creació de la Comissió de valoració de
llocs de treball, no només per aquest lloc de treball, sinó per tots els treballadors, tot i que
aquesta comissió ja s’havia d’haver creat al 2001 un cop fet el catàleg de llocs de treball que va
realitzar la Diputació de Barcelona. El què sí que volem expressar, és que des del mes de
novembre l’àrea de Recursos humans està treballant en la realització d’aquesta comissió de
valoració de llocs de treball; i que està a dispensa de la Diputació de Barcelona per rebre el
què és el tema formació, perquè la Diputació ja no fa el què són les fitxes de llocs de treball ni
les valoracions. Res més.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Per part del grup socialista ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
gràcies. Vejam, aquesta proposta d’acord al final es va consensuar, la varem transaccionar
perquè vostès en un principi donaven unes xifres, uns “numerus clausus” i al final varem
consensuar això, entre altres motius, perquè la forquilla que aquí, en un dels atesos vostès han
comentat, ens parla d’unes quantitats mínimes i unes quantitats màximes pel grup 4, que és en
el que estem nosaltres ubicats. Com que aquesta forquilla està parlant d’un mínim de 50 i un
màxim de 78, el lògic és considerem que és fer aquesta Comissió d’estudi per tal de fer la
valoració acurada i deixar enllestida aquesta fitxa d’aquest lloc de treball en concret. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Casero. La portaveu Marta Flotats, de Gent fent Poble.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, en un principi, Gent fent
Poble no estàvem d’acord amb la primera proposta de moció que es va presentar. Dins de tot,
aquesta 75.000 € que hi havia, que varem aprovar el passat Ple, estan dintre dels marges que
proposa la Diputació. Però, de totes maneres, havent arribat a un acord i havent consensuat
aquest punt únic, votarem a favor.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Algun comentari o passarem a votació ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sí que m’agradaria fer
alguns comentaris : en primer lloc, tenia clar que havia d’explicar que la proposta que havíem
presentat inicialment no era la que al final havíem presentat a aprovació. El grup municipal de
CIU demanava que es fes el modificat d’aquesta proposta i que quedés aquest salari base en
60.000 € bruts anuals, però un cop parlat amb tots els grups a la Junta de Portaveus, tenint en
compte que tots els grups que formen part del govern es manifestaven en la mateixa posició,
varem trobar molt encertat el fet de modificar aquesta proposta i bé, realment crear aquesta
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comissió que deia la Sra. Manoli que sí que ens agradaria que això que ens ha explicat ara, del
fet que s’està a l’espera de rebre aquesta formació, pensem que és important que es pugui fer
ben aviat, perquè no ens oblidem que en aquest acord que prenem ara, l’acord que es va
prendre el mes passat queda vigent. Per tant, aquest sou ens queda a dia d’avui, amb vigència
i si en qualsevol moment, abans que es faci aquesta comissió , hi hagués la incorporació d’un
Secretari, ens reclamaria, ens podria reclamar el sou que tenim aprovat.
Llavors, m’agradaria aclarir en aquest punt unes afirmacions, unes declaracions que va fer el
Sr. Batanés al diari Regió 7 : concretament ens diu que CIU ha posat traves des del primer
moment. M’agradaria saber, Sr. Batanés, a quines traves es refereix; i si demanar explicacions
com a grup municipal – que ens sembla que estem en tot el dret de fer-ho – se’n diu ara “posar
traves”. Vostè Sr. Batanés, també semblava prou satisfet a l’hora de fer un Ple extraordinari,
almenys així ens ho va dir, que estava content de poder fer aquell Ple per poder explicar a tots
els veïns aquest assumpte. Per tant, si demanar un Ple extraordinari, que vostè ho trobava molt
encertat, ara resulta que és posar traves, m’agradaria que m’ho expliqués una miqueta més.
Bé, nosaltres en tot moment, varem manifestar el nostre desacord amb el què era la retribució
que es volia pagar i que es va aprovar al final. I sobretot, varem insistir molt en el fet que l’acord
estava posant sou a un lloc de treball i no a una persona concreta. En aquest aspecte, estem
molt satisfets d’haver pogut arribar a aquest acord; però continuarem, declaracions del Sr.
Batanés respecte el grup de CIU i respecte, fins i tot, a la meva persona, en concret, que les
trobo realment bastant lamentables, com el fet de dir “què han fet aquests senyors per
aconseguir el seu objectiu ?” o fins i tot demana als convergents que expliquin “perquè una
vegada més han interposat la satisfacció personal de Mercè Casals als interessos dels veïns i
veïnes del poble”. Jo, Sr. Batanés, m’agradaria que em digués, segons vostè, quines són o
quina és la meva satisfacció personal. Estic aquí per a treballar, primer com a portaveu del grup
municipal de CIU, per treballar pel meu municipi, per defensar el què a mi em sembla que és
just; i em sembla que això en cap moment és interposar una satisfacció personal. I li demano,
per no dir exigeixo, que m’expliqui exactament què vol dir vostè amb totes les afirmacions que
va fer al Regió 7. Realment, jo ho trobo lamentable, lamentable llegir aquest tipus de
declaracions d’un Alcalde a un mitjà d’informació. Segurament en el moment en què les va fer,
bé, devia estar una mica nerviós, però, evidentment, són acusacions falses i infundades. I no
sé...
Sr. Alcalde-President : Molt bé.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li agrairia molt, de veritat,
que respongués a les preguntes que li he fet i que justifiqués les declaracions que va fer vostè
sobre el grup municipal i sobre la meva persona.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Amb tota tranquil·litat li explicaré. Bé, primer de tot, deixi’m dir
que aquesta és una proposta que fan vostès i que hem consensuat. I tot i amb això, ha tret la
destral. Si no l’arribem a consensuar, no m’imagino el què hagués pogut passar, perquè aquí
estem debatent una moció i vostè ha aprofitat per posar la falca de demanar-me a mi, gairebé
més explicacions de les que diu vostè en la seva pròpia moció. Però com que no tinc perquè
amagar-me de res, tot i creient que no té res a veure tot això que vostè diu amb la moció que
ara anem a aprovar per consens – i torno a manifestar, per consens - , però jo segueixo... o
sigui, em ratifico en el què vaig dir : ho vaig dir al Regió 7 i ho torno a dir ara. I si llavors estava
nerviós i ara estic tranquil, doncs ho vaig dir quan estava nerviós i ho dic quan estic tranquil. Jo
segueixo pensant que el grup de CIU ha posat traves i, en tot cas, les explicacions les ha de
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donar el grup de CIU i no jo, que és qui va posar les traves. Per tant, és vostè qui ho ha
d’explicar, no jo.
Que per un Alcalde sigui una satisfacció fer un Ple extraordinari i poder explicar a la ciutadania
una cosa ? Em sembla que això és bàsic. Que es demani un Ple extraordinari per a poder
explicar una cosa i la podem explicar, escolti, per a mi és la major satisfacció com Alcalde que
a mi se’m demani informació d’alguna cosa i jo la pugui transmetre. Per tant, també em ratifico
en el què vaig dir : per a mi, va ser una satisfacció i ho segueix sent ara, poder-los explicar a
vostès el què aquesta gent fem, millor, pitjor, amb més encert o amb menys encert, però és una
satisfacció poder-ho explicar. I si és en un Ple extraordinari, dons en un Ple extraordinari. I
poca cosa més tinc a dir, perquè si les meves declaracions són lamentables, quan es trobi
vostè l’Alcalde de Sant Vicenç de Castellet que va sortir a incendiar-me, si us plau, que és del
seu grup polític, demani-li també – exigeixi-li, perdó, no li demani, li exigeix també a l’Alcalde de
Sant Vicenç de Castellet que perquè va incendiar les declaracions d’un tema que havia de ser
un tema estrictament professional d’un Secretari que canviava de municipi i van tenir l’habilitat
de convertir-ho en un tema estrictament polític, més enllà de les fronteres del nostre municipi.
Fins i tot varem tenir el goig de tenir aquí a la nostra sala un diputat del Parlament de
Catalunya, de CIU, que va dir que venia per donar suport a totes les teories de CIU. En tot cas,
em ratifico en tot el què vaig dir. I un cop dit això, passem a votació.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, Sr. Alcalde. Si em
deixa,...
Sr. Alcalde-President : No, no la deixo.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... deixi’m que li contesti...
Sr. Alcalde-President : No, no.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... perquè vostè....
Sr. Alcalde-President : Passem a votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

7. Proposta de resolució d’adhesió al Pacte d’Alcaldes.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes
amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat,
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha
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considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal
recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20%
del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
20 per cent per al 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques
es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona.
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet també a elaborar un informe
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis
de la província que s’hi adhereixin.
Sr. Alcalde-President : Ens ho explica el Sr. Xavier Racero. Endavant, Xavier.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies. Bé, des de la
regidoria de Medi Ambient, portem avui a aprovació d’aquest Ple l’adhesió al Pacte d’Alcaldes,
el què es denomina PAES, per esdevenir el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible. Aquesta és
una iniciativa que és de la Unió Europea i que es va plantejar el gener de 2008 en el marc de la
Setmana Europea de l’Energia Sostenible i pretén ser aquesta una eina per implicar els
governs locals, els ajuntaments, en l’acompliment dels objectius en la lluita contra el canvi
climàtic de la Unió Europea; és el què es diu “20 del 20 del 20”, per l’any 20.020 : és a dir,
aportar una reducció del 20% dels gasos d’efecte hivernacle, incrementant en un 20%
l’eficiència energètica i assolint una contribució d’un 20% de les energies renovables. I en
aquest Pla, a què es compromet un municipi quan s’adhereix a aquest Pla d’Alcaldes i
Alcaldesses ? És el què m’agradaria explicar-vos : ens comprometem a superar els objectius
de reducció de les emissions d’aquests gasos d’efecte hivernacle en més d’un 20% per l’any
20.020.
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Sr. Alcalde-President : 2.020.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : 2.020, perdona, 2.020. I què
ens implica aquesta adhesió, què haurem de fer ? Doncs, bé, en un any haurem d’elaborar un
Pla d’acció per l’energia sostenible – és a dir, que aquest Ajuntament tindrà un any a partir de
l’adhesió per redactar un Pla que inclogui l’inventari d’emissions, un inventari d’emissions de
partida, i també un conjunt d’accions per arribar a assolir aquest objectiu.
També cal presentar cada dos anys un informe del seguiment del PAES, d’aquesta reducció
d’acció per l’energia sostenible, així com organitzar jornades dedicades a l’energia i al Pacte
d’Alcaldes, explicant la voluntat aquesta.
Per tot això, també tindrem la Diputació al darrera que es compromet a donar suport. De
seguida, al 2000, quan es va aprovar, la Diputació va donar-hi molt suport. I aquest Ajuntament,
a través del Pla de concertació per aquest any ha sol.licitat a la Diputació la redacció d’aquest
Pla d’acció. Donen suport tècnic per la redacció d’aquest Pla. Aquest suport tècnic esdevindrà
la redacció del Pla amb un conjunt de mesures que hem de fer al nostre municipi, al nostre
Ajuntament per aconseguir reduir en aquest 20% els gasos d’efecte hivernacle.
La diputació dóna suport, per tant, al Pla d’acció, en la redacció d’aquest Pla d’acció amb la
organització de campanyes de sensibilització; dóna suport en l’execució del PAES : és a dir, si
necessitem finançament per executar alguna proposta que tinguem al nostre Pla, també hi
dóna suport.
I aquest procés ja va iniciar l’any 2008 i comptava amb 110 municipis adherits ja i a dia d’avui la
conformen 139 municipis; perdó, 169 municipis adherits a aquest pacte. Això, amb dates de
gener.
Trobem interessant, doncs, adherir-nos. Les accions que haurem de fer han de beneficiar tant
al medi ambient com la racionalització econòmica a curt, mitjà i llarg termini. Haurem
d’implantar mesures d’energies renovables; haurem de realitzar auditories energètiques i de
millora de l’eficiència energètica - molt important, els nostres equipaments: amb l’enllumenat,
auditarem tot això; impulsar la mobilitat sostenible; fer que tinguem un urbanisme i edificació
més sostenibles; fomentar la prevenció de residus – molt important, també- ; i establir mesures
d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, des de la regidoria de medi ambient, com els dic, té la
voluntat d’adherir-se a aquest Pacte d’Alcaldes i realitzar el Pla d’acció que redactarem
breument.
Sr. Alcalde-President : Sí, hauríem de llegir els punts dels acords perquè són els que
votarem, sí.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : ( El regidor llegeix la part
dispositiva de l’acord ).
Sr. Alcalde-President : Comentaris dels grups municipals sobre aquesta moció ? CIU ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit. Res, votarem a
favor d’aquesta proposta, la trobem molt correcta. Dir només que el 50% dels Ajuntaments de
la província de Barcelona hi estan adherits; i tot i així, com ha dit molt bé el Regidor hi ha 139
plans d’actuació aprovats. I per tant, esperem que a partir d’aquestes propostes també es vagin
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recollint altres municipis, també i es vagin adherint a aquesta mateixa proposta. Estarem atents
a les accions que per part de l’Ajuntament es vulguin proposar i els estenem la mà per donar un
cop de mà a allò que creguin que podem ser útils i, en tot cas, anar de bracet en aquest procés
tant llarg, que és el 2.020. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Bé, sàpiguen que adherir-se a aquest Pacte significa
un encàrrec de feina important, que com a Ajuntament volem assumir, perquè, en definitiva, és
en benefici del municipi, del nostre planeta. I en aquest sentit, agrair que puguem treballar
conjuntament tots els grups municipals perquè el Pacte d’Alcaldes és, ni més ni menys, que per
millorar el nostre planeta. Votacions, doncs.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

CMI de Presidència i Serveis Centrals
8. Dictamen proposant aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 01/2012 .
Atesa la relació de factures presentades sense consignació pressupostària corresponents als
anys 2011 i anteriors dels pressupostos de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per import
de 11.888,13 Euros, en l’expedient que es tramita en relació al reconeixement extrajudicial de
crèdits a efectuar a l’empara de l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del Títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atesa la normativa general sobre contractació administrativa recollit en el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, com en les bases d’execució del pressupost de l’any 2012, així com la resta de
normativa en matèria de fiscalització i de comptabilitat, regulats al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals.
Vist l’informe de l’Interventor municipal.
Es proposa al Ple, un cop dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Presidència
i Serveis Centrals, l’adopció del següents
ACORDS :
Primer.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdit respecte de les factures
corresponents a exercicis anteriors, per import de 11.888,13 €, que a continuació es detallen :
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Segon.- APLICAR els corresponents crèdits amb càrrec a les partides del pressupost de
l’exercici 2012 que s’indiquen.
Tercer.- CONTROLAR el procediment d’execució de la despesa i els nivells de vinculació
jurídica establerts en les bases d’execució del pressupost vigent.
Sr. Alcalde-President : El Regidor d’Hisenda, el Sr. Xavier Racero, ....
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, ....
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Sr. Alcalde-President : Perdona, perdona. “La parte dispositiva, perdona”.
( El Secretari llegeix la part dispositiva de l’acord )
Sr. Alcalde-President : El regidor, com dèiem, d’Hisenda ens explica en què consisteix aquest
dictamen de reconeixement extrajudicial de crèdit.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies. És portar a aprovar
el reconeixement extrajudicial de crèdit significa aprovar la relació de factures presentades
sense cap consignació pressupostària – és a dir, sense cap proposta de despesa, sense cap
retenció de crèdit – corresponents a l’exercici anterior, és a dir, a l’any 2011 i anteriors als
pressupostos de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. L’import ascendeix a 11.888,13 € i en
el dictamen annexat a l’annex 1 hi trobem el llistat de les despeses que conformen aquesta
relació. Ja ho varem tractar a les Comissions Informatives que és on s’explica i es demana
informació – i es dóna informació si es demana, és clar -. I en aquesta relació, com bé van dir el
grup municipal de CIU, hi destacava un numeret, una factura que quedava desorbitada. I bé, en
aquest cas, l’explicació de perquè aquesta extrajudicial és, simplement, que aquestes factures
que t’arriben quan ja s’ha tancat l’exercici i no hi ha cap consignació pressupostària, hi has de
front, no ? Però aquesta sobtava perquè era per un import molt important de 3.806 €; la partida
per aquest any, aquest concepte, és de 4.000 €. Per tant, si nosaltres aprovem
extrajudicialment aquesta factura de 3.800 €, ens quedem sense partida. I a mi m’agradaria
també, demanar explicacions perquè la sorpresa va ser quan t’arriba aquesta factura tant
important, de dir “d’on surt això ? què hem fet ?”. I la sorpresa és que era del mes d’abril per un
concepte de dues torretes. Llavors, m’agradaria demanar explicacions, com que el mes d’abril
no hi érem nosaltres, a què esdevé aquest concepte. La resta de relació de factures, si
l’ordenem després d’aquesta de 3.800 €, n’hi ha una de 900, de 800, que són consumibles en
gasoil i la resta, sobretot, es dóna en subministrament de menjar per la residència, per dietes,
coses que no pots controlar. I com també van dir, són coses que poden passar i t’arriben
factures que no has controlat la seva reserva de crèdit, però referent a aquesta, reitero la
nostra sorpresa.
I en aquest punt, res més a dir.
Sr. Alcalde-President : A qui li demanem l’explicació, doncs, al grup de CIU ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, no ho sé si m’ho poden ... si
el responsable de la regidoria anterior....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, no, jo mateixa. El què
passa és que potser m’agradaria saber si el Sr. Tomàs Casero pensa fer alguna intervenció
abans de fer jo la meva.
Sr. Alcalde-President : Vol contestar a la Sra. Casals ? Té intenció de fer alguna intervenció,
Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sobre
quin tema ?
.....
Sr. Alcalde-President : Sobre la factura aquesta.
Ctra. De Vic, 35-37

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

Tel. 93 878 97 00

Fax 93 876 04 86

28

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Que
m’ha fet alguna pregunta la Sra. Casals ?
Sr. Alcalde-President : No, no li ha fet cap pregunta.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Saber si el grup municipal
socialista, que li toca intervenir abans que al grup de CIU, pensa fer alguna intervenció en
referència al què acaba de dir el Sr. Racero.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Vejam,
en principi, el Sr. Racero ha fet un.... estem aprovant el reconeixement d’aquelles factures que
no es van aprovar en el seu exercici i aquesta relació....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No té res a dir ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Home,
en principi, no. Si vostè vol que li digui alguna cosa en concret, jo li diré.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, jo només li demano.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, no.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, llavors.....
Sr. Alcalde-President : Queda entès, Sr. Casero, queda entès.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs, llavors sí que
m’agradaria explicar-li al Sr. Racero, ja que ens demana explicacions : sí que aquesta factura,
realment correspon a una acció realitzada per CIU a la passada legislatura. Li comentava al Sr.
Casero perquè s’ha parlat amb aquesta casa d’equipaments; el Sr. Casero va fer referència a
la Comissió que havia parlat amb el venedor; i tinc entès que aquesta persona ha enviat algun
correu electrònic aclarint una mica aquest tema. Per això li demanava. Sinó, si no està vostè al
corrent d’això, jo li explicaré, si no és que ho vol fer el Pere ?.... Bé, doncs llavors, li explicaré jo
mateixa. Això són uns bancs jardineres que estan col.locats a Torroella de Baix; no són
jardineres, sinó que són bancs, són d’estructura de fusta, són importants i tenen un cost com
ha dit vostè, elevat, de 3.800 €. Aquests bancs, segons el regidor d’aquell moment, Pere
Canyes, el Sr. Pere Canyes, es va demanar preu i informació respecte aquest material i el
venedor, apart de donar preu, va demanar aquests bancs ja per tenir-los en existències.
Desafortunadament, aquests bancs van venir a espetegar a Sant Fruitós sense que s’hagués
fet comanda per part de l’equip municipal. En el moment en què van arribar aquí aquests
bancs, no hi havia partida pressupostària o no hi havia proposta de despesa; i evidentment,
això s’havia de solucionar i degut a la temporalització dels fets, doncs, no va quedar solucionat.
Assumim aquest fet, no era la forma d’actuar normal de l’anterior equip de govern i va ser un
error, en principi, per part del comercial, que tinc entès que li ha fet arribar un correu explicant-li
això; i sinó, doncs, li arribarà, explicant que realment no hi va haver comanda per part de
l’Ajuntament; que l’únic que va fer l’Ajuntament va ser demanar preu i que ell, pel seu propi
compte, va demanar aquest material i ens el va fer arribar. En el moment en què nosaltres el
varem rebre, com que era un producte que ens semblava correcte, ens va semblar que era
necessari ja quedar-nos-el; el teníem aquí i solucionar-ho més endavant, m’entén ? Vull dir que
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ja està. Assumir això, no ens sap greu assumir un error, perquè sí que hem de dir que és un
error, però criminalitzar d’alguna manera a l’equip de CIU quan estem aprovant una relació de...
Sr. Alcalde-President : Guardi silenci, si us plau.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... de més d’11.000 € i fer
referència només a una factura de l’anterior equip de govern, Sr. Racero, també deixi’m que li
digui que ja li val, perquè són 11.800 € ; per tant, vostè resulta que aquí només hi ha una cosa
mal feta de l’equip de CIU, que ja ho reconeixem, però potser vostè també hauria de dir alguna
altra cosa de la resta de factures fins arribar als 11.800. Gràcies.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Puc jo ?
Sr. Alcalde-President : Ha dit que no li diria res, Sr. Casero. Ha dit que no li diria res.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No li dic
res.
Sr. Alcalde-President : Sr. Racero.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí. Ja em val, sí, però jo
continuo dient-los que us val a vosaltres. Vejam, jo he destacat aquesta factura perquè té una
repercussió molt important a la consignació pressupostària. Vostè ha fet referència, òbviament,
que hi ha hagut contactes amb l’empresa, que és en aquest cas Silmar; doncs, és clar que hi
ha hagut contactes, perquè et ve una factura de 3.800 i has de trucar a Silmar a veure què és
això. És clar que hi ha hagut contactes. I d’aquí, indagar per part de la regidoria d’Urbanisme;
primer negar-se : això, escolta’m, què és ? ens ho mirem amb calma; i fruit d’aquest mirar-s’ho
amb calma, vostè ha fet unes afirmacions. Primera, deixi’m dir-li que també em sorprèn la data :
el 4 d’abril; si vostès van demanar preu i informació i en aquest cas, el comercial o la persona
de contacte de Silmar, ho va encarregar, jo no tinc entès que sigui una cosa d’encarregar per
tenir-lo al seu magatzem i servir-lo. És una cosa de construir. O sigui, aquestes torretes són
especials, com vostè diu, són per asseure’s, no són unes torretes normals i s’han de construir.
En tot cas, va demanar el material i construir-lo. Però és clar, quan arriben aquí - vostè va
demanar informació però arriben aquí – aquestes torretes, vostè diu “ah, em sembla
interessant, és “xulo”, quedarà “xulo” a Torroella”. I tant, pot ser que quedi “xulo” però jo em
fulmino tota la partida el mes d’abril. Error del comercial ? D’acord, pot tenir un error el
comercial, però l’error és seu, no el traspassi cap a l’Ajuntament. Si vostès no han comès cap
error, “això no ho vull” i punto. És així de clar. Com faríem a casa. I si li semblava correcte, en
aquest cas, la factura, com ja he dit, reclamar - en obres més - i no deixar-la al calaix. I això
està instal.lat i escolta’m, ja arribarà la factura. En aquest cas, jo faig èmfasi només per una
cosa i com vostè diu, ja em val : he explicat en la meva argumentació inicial en quins
conceptes estan. Si vol també la convido a ensenyar-li les factures , perquè no entro tant en
detall quines són, però parlo molt amb l’Interventor i no és un import desorbitat aquesta relació
de factures extrajudicial envers els anys passats.
Sr. Alcalde-President : Res més.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, que ja em val.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs m’agradaria
contestar-li, Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde-President : Sí, digui.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Racero, jo ja li he dit que
admetíem un error i em sembla que no està de més també reconèixer-nos això. I, de tota
manera, vostè ha fet aquí ara una afirmació, ha dit “deixar factura al calaix”. Aquí no hi havia
cap factura, m’entén ? La factura ha arribat ara i per això vostè ara l’està aprovant, en aquest
acte. M’entén ? Senzillament això. Si l’equip de govern hagués continuat, aquesta factura
hauria seguit el procés normal, a partir d’aquest punt. Hi ha hagut un “despiste”; escolti, guaiti,
escolti’m, ....
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, no faré ús de ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... si cal demanar disculpes,
es demanen disculpes. El Sr. Casero es queda ara amb una partida rebaixada de material,
però....
.....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... sí que ens agradaria que
quedés clar de la manera que va anar. I no ens costa res. I si no hagués volgut intervenir, no
hagués volgut demanar explicacions i no ho hagués volgut reconèixer, doncs, ja no hauria obert
la boca. M’entén ?
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Bé, en tot cas, abans d’aprovar aquest dictamen, bé,
estem en el mateix d’abans, no ? aquella dicotomia d’ “assumeixo l’error, però després disparo
contra tots”. Perquè aquí ha sortit un pobre comercial que no es deu poder defensar i ha sortit
altre gent. Quan un assumeix l’error, diu “assumeixo l’error i les conseqüències” i calla; i
després no comença a esquitxar contra tothom, que és el què vostè em sembla que ha fet. Per
tant, algú li haurà d’explicar què vol dir assumir un error, perquè no ho ha fet gaire bé, avui. Jo
els explico com consisteix, o sigui, el fet de fer un reconeixement extrajudicial de crèdit és una
fórmula prevista per la llei i que es pot fer. Quines factures hi solen haver en aquest tipus de
coses ? Doncs, per exemple, hi ha un senyor fuster que es va espatllar un pany de la
residència d’avis i, és clar, tu això no ho tens contemplat al pressupost, si s’espatllarà un pany
de la residència d’avis; quan s’espatlla, truques al fuster, aquest senyor ve, arregla el pany i et
presenta una factura de 195 €. I li has de pagar. Hi ha pressupost per si s’espatlla un pany ?
Home, no, perquè tu no sabies si se te n’espatllaria un o vint-i-cinc. I, per tant, a aquest senyor
tu li acabes pagant. Com ? Doncs fent un traspàs de diners. I fent un reconeixement
extrajudicial de crèdit. Resulta que la Distribuïdora Joan, per exemple, per dir una empresa que
serveix paper i això, en un moment donat ha de servir un paper que no està previst perquè hi
ha algun avi que ha tingut ... o que gasses o d’això... i et fa una factura de 73,16 €. Doncs li has
de pagar, però tot això són coses que ningú, ni els d’abans, ni els d’ara, ni els que vindran
després, poden preveure. Perquè tu no saps si aquell any la gent cagarà més i se t’acabarà el
paper de vàter abans o no. Per tant, així estem.
Ara bé, comprar dues jardineres fetes expressament a mida per l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, que a més a més, són un banc; home, jo crec que es deuen veure. Jo crec que es
deuen veure. O sigui, quan te les porten, cony, les deus veure, dues jardineres amb un banc
inclòs. Per tant, no és allò que hem cagat més del compte i que ens hem acabat el paper de
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vàter. No, no, hi ha algú aquí que fa una comanda que diu : “dues jardineres expressament per
Sant Fruitós de Bages”. Perquè el mail, que el tenim aquí, el senyor aquest comercial, que ha
rebut diu “clar, ja m’ho van dir que me les emportés, però és que eren unes coses fabricades a
mida i expressament per una comanda feta; no és una paperera que la trec d’aquí i la porto a
Sant Vicenç de Castellet”. O un altre poble, és igual. No, no, és una cosa que ens han fet a
mida i que val 3.806,68 €. I clar, quan ella diu “ja ens val”, cony si ens val, 3.806 €, ens val. I
nosaltres havíem previst una partida de 4.000 € perquè els ciutadans del nostre municipi
aquest any, tinguéssim alguna cosa més de mobiliari. Hem pagat les jardineres que no es veien
i que estan a Torroella. Enhorabona pels senyors de Torroella i no passa res. Les tenim, són
propietat del nostre municipi, però no ens intenti fer congregar amb rodes de molí la Sra. Mercè
Casals dient que és un error del comercial o dient-li ara al Sr. Racero que ha amagat que ens
varem acabar el paper de vàter abans d’hora i ens hem gastat 76 €; o que va venir el senyor
fuster a arreglar un pany que valia 195 €. Per tant, no intentem, una vegada més, confondre a
aquesta gent que bonament ve aquí i que té dret a saber què passa. No passa res. 3.800 €, els
paguem i ja està. Però que se sàpiga. Que se sàpiga. Informació objectiva. Ara vostès quan
marxin d’aquí i sopin, si ho fan, sàpiguen si això està ben fet o estava mal fet. Gràcies.
Dictaminem doncs, aprovar aquest reconeixement, que vol dir pagar les factures.

VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP,
2 PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).
9. Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials; i donar compte
de l’informe sobre la relació certificada de les obligacions pendents de pagament,
d’acord amb el Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen
obligacions d’informació i procediments necessari per establir un mecanisme de
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.
Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 i 5.4 de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i en relació
amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei.
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ......................................................... 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ....................................................... 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................................. 30 dies

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el
termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de tancament
del trimestre natural
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%
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2
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D’altra banda, es dóna compte del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de gener, pel que es
determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. En tal punt,
s’informa que la relació certificada d’obligacions pendents de pagament ha de ser elaborada
per la Intervenció municipal, ha de ser tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques amb data límit del dia 15 de març de 2012 i ha de ser referida a factures pendents de
pagament que reuneixin els requisits establerts en dit Reial Decret, en concret:
a) Que siguin vençudes, líquides i exigibles.
b) Que la recepció, en el registre administratiu de l’entitat local, de la corresponent factura,
factura rectificativa en el seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent, hagi tingut lloc
amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.
c) Que es tracti de contractes d’obres, serveis o subministraments inclosos en l’àmbit
d’aplicació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El Ple en pren coneixement.
Sr. Alcalde-President : Doncs hem donat compte d’aquests informes. Algun grup municipal
necessita algun altre aclariment respecte aquest punt ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, voldríem fer alguna
aportació.
Sr. Alcalde-President : CIU, doncs, endavant.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, ens plau constatar que
la línia que s’ha marcat l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages sigui
una continuïtat de la marcada pels anteriors equips de govern d’aquest Ajuntament. Va suposar
molta feina i esforços per part de totes les persones implicades : administratius, tresoreria,
intervenció, secretaria i per descomptat, polítics, capgirar una situació molt negativa que hi
havia a l’Ajuntament i que situava aquest al capdavant de les llistes dels ajuntaments morosos
de la nostra comarca envers les obligacions de pagament amb els seus proveïdors. Fa més
d’una dècada, el temps mig de pagament es situava al voltant d’un any i en ocasions, es
superava aquest termini. Aquesta situació, amb el temps, es va poder anar reconduint fins
establir uns terminis de pagament que han situat a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al
capdavant del rànquing d’ajuntaments que compleixen amb les seves obligacions envers els
seus proveïdors. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, estableix uns terminis per al pagament de
factures de 50 dies durant l’any 2011, de l’1 de gener al 31 de desembre; de 40 dies per aquest
any 2012; i de 30 per l’any vinent, en quant als termes de pagament. Aquests terminis fa temps
que a Sant Fruitós, en general, es compleixen. Així mateix, el Reial Decret 4/2012, de 24 de
febrer, que obliga a les entitats locals a facilitar tota la informació sobre les factures i
obligacions pendents de pagament pel qual es determinen aquestes obligacions, informacions i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als
proveïdors de les entitats locals – és a dir, els deutes de les factures vençudes i que estan
pendents de pagament i que s’han de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions
públiques amb data anterior al 31de desembre de 2011. Doncs, el nostre Ajuntament no es
troba dins aquesta obligació ja que no hi ha factures endarrerides per pagar. Per tant,
encoratgem l’actual equip de govern a continuar amb aquesta línia i a ser un Ajuntament de
referència en aquest aspecte. Res més. Gràcies.
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Sr. Alcalde-President : Molt bé. Així, està clar que tot allò que aquest Ajuntament ha
aconseguit i que és bo, s’ha de mantenir. I si es pot millorar, millorar. Això està clar i en aquest
sentit, aquest és un tema que el regidor d’Hisenda té el compromís i no pot ser d’altra manera,
que allò que ha assolit aquest municipi, mantenir-ho. Això està clar. O sigui, que en aquest
sentit, hi posarem tot allò que faci falta. Bé, hem donat compte. No hi ha votació.

CMI de Promoció del Territori
10. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les subvencions en
espècie per al foment de la construcció de voreres que concedeix l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
Atès que la Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori, en funcions de Comissió
d’Estudi, ha dictaminat favorablement la present proposta d’aprovació de l’Ordenança reguladora
de les subvencions en espècie per al foment de la construcció de voreres.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de febrer de 2012 va adoptar el
següent acord :
“Foment d’actuacions de millora de l’espai urbà – voreres: memòria valorada corresponent a la
campanya de millora i acabament de voreres (sectors urbans consolidats ) a Sant Fruitós de
Bages (1ª fase).
Atesa la voluntat de l’equip de govern de dur a terme un pla d’actuació d’adequació de les
infraestructures vials en relació a la millora i adequació de voreres de la trama urbana del
municipi mitjançant el foment i recolzament de la iniciativa privada (concretant-se en aquest
àmbit mitjançant la fixació de mecanismes subvencionals amb l’entrega de materials i/o
bonificació fiscal) i amb previsió d’execució subsidiària amb mitjans propis de l’administració en
aquells supòsits que no resulti possible o no es dugui a terme l’actuació privada (als efectes de
garantir, en definitiva i en funció de les disponibilitats econòmiques i materials tant dels
particulars com de l’administració, la satisfacció en termes equivalents de les necessitats de
tots els veïns del municipi independentment del seu lloc de residencia dintre del terme
municipal).
Atès que per la realització d’aquesta campanya resulta necessari dur a terme una previsió i
concreció, amb caràcter previ, d’un calendari d’execució en diverses fases respecte als
diversos àmbits del terme municipal a partir de l’anàlisi de la situació fàctica del territori i la
concreció de les necessitats existents.
Vist que en relació a aquesta fase inicial de treballs preparatoris cal prendre en consideració
com a document base la documentació tècnica denominada “Campanya de millora i acabament
de voreres (sectors urbans consolidats) a Sant Fruitós de Bages (1ª fase)” elaborada per
l’arquitecte tècnic municipal en data 16 de febrer de 2012 i obrant a l’expedient.
Atès que el contingut d’aquest document tècnic que segons es fa constar té per objecte “valorar
i marcar les directrius dels treballs necessaris per procedir a la construcció de diferents trams
de voreres al núcli urbà, que estan sense executar, tot i trobar-se en un àmbit consolidat” i que
aquest treball s’ubicaria dintre de la campanya d’adequació de voreres com a document base.
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Vist el contingut d’aquest document (en la seva naturalesa de document base inicial) mitjançant
el qual es concreten algunes de les qüestions prèvies segons s’ha plantejat als paràgrafs
anteriors:
1.3 PROGRAMA D’EXECUCIÓ (protocol)
La proposta passa per a realització de les voreres sense executar que hi ha al municipi, que
tal i com s’indica en la normativa abans esmentada, es obligació de la propietat, n’obsta’n és
voluntat d’aquest ajuntament la col·laboració i participació en el desenvolupament de la
proposta amb l’aportació del material
Això obre un procés per a l’execució voluntària (amb els beneficis que es marquin en els
acords municipals) que aniran des de l’aportació del material (panot) abans ja definit, com de
l’exempció del 90% en l’impost de la llicència per a l’execució de les obres, durant tot l’exercici
2012.
Transcorregut aquest termini l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària dels trams de
voreres que faltin per executar, amb la tramitació normal per aquest tipus d’expedients.
Es proposa a grans trets el següent esquema per a l’execució del programa d’actuació:
TREBALL DE CAMP
ACORDS MUNICIPALS
CAMPANYA INFORMATIVA
Creació d’un díptic
APORTACIÓ MATERIALS
Per a l’execució de les obres
EXECUCIÓ
FASE
VOLUNTÀRIA
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
VALORACIÓ FINAL

realitzat

Realitzada 1a fase (nucli)

Comunicació

1 mes (WEB)

Segons sol·licituds
Propietat

1 mes
(després de la sol·licitud)
6 mesos des de la sol·licitud

Empresa externa
Comunicació

Segons la resta d’actuacions
WEB

1.4 Llista de voreres afectades (veure llistat incorporat al document tècnic)
2. Amidament i pressupost general (previsió de cost de compra de material per una superfici
prevista de 1.571,00 m2: 12.049,57 €)
3. Documentació gràfica (veure planols i fotografíes incorporades al document tècnic)

Atès que aquest document i els treballs previs realitzats pels serveis municipals han de donar
lloc a un resultat doble:
-

per una part, a la concreció dels aspectes de gestió i reglamentació respecte a les
actuacions a realitzar mitjançant la col·laboració dels àmbits privats i públics
(calendari de les diverses fases d’actuació per zones, previsió dels sistemes
d’informació de la campanya, formula d’adhesió dels interessats, drets i deures
corresponents als participants, terminis de realització dels treballs...)

-

i, per un altre, a l’adopció dels acords necessaris per la concreció de les mesures
subvencionals (entrega de material per execució de les obres per part de la
iniciativa privada) i/o de benefici fiscal que s’haurà d’instrumentar a través de
l’adequació de les figures normatives vigents (especialment en l’àmbit de les
ordenances fiscals respecte a la previsió de bonificacions i exempcions conforme
al previst a la legislació vigent)

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal obrant en l’expedient.
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A proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis la Junta de Govern Local adopta els
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar, amb efectes administratius interns i com a document base, la documentació
tècnica anomenada “Campanya de millora i acabament de voreres (sectors urbans consolidats)
a Sant Fruitós de Bages (1a fase)”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Prendre en consideració el contingut del referit document tècnic als efectes d’instar la
tramitació de les actuacions administratives necessàries als efectes de
•
•
•

obrir un procés d’informació pública veïnal respecte al contingut i abast del pla
d’actuació i al calendari de fases i zones d’actuació previstes
realitzar els tràmits pertinents per procedir a l’adaptació de la normativa municipal
vigent respecte a les mesures de foment que incorpori el Pla d’Actuació (entrega de
material i aplicació de beneficis i bonificacions fiscals)
Servir de document tècnic per tal de procedir a la tramitació de l’oportú expedient de
contractació per l’adquisició de material prenent en consideració l’existència de crèdit
per aquest concepte al pressupost vigent (partida 23 155 61913 adequació de carrers i
reasfaltament de vials)

Tercer.- Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria i als Serveis Tècnics pel seu
coneixement i efectes.”
Atès que l’objecte de la proposta és establir les normes reguladores per a fomentar la
construcció de les voreres dels nuclis urbans pendents d’execució amb la finalitat de millorar
tant l’aspecte urbà com la vialitat.
Vistos els articles 52.2.d) i 98 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya ( TRLMRLC ), els quals determinen que
la competència per a l’aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la Corporació.
Vistos els articles 49 i 70 de la LBRL i 178 del TRLMRLC i 58 a 60 del ROAS, que contenen el
procediment d’aprovació de les ordenances locals.
Es proposa al Ple, un cop dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Promoció del
Territori, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Exercir la iniciativa reglamentària i aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora
de les subvencions en espècie per al foment de la construcció de voreres, segons el text que
s’adjunta annex al present.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la publicació.
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Sr. Alcalde-President : Molt bé, aquesta ordenança que va encaminada a finalitzar
correctament les voreres que no ho estan en el municipi, els l’explicarà el Sr. Tomàs Casero.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies.
La voluntat de l’Ajuntament és la col.laboració i participació de la proposta aquesta de
l’acabament de les voreres, que ho hem dividit en dues fases.... se sent ? sí, no ?
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... en
dues fases i que ara aprovarem la primera fase. La primera fase, bàsicament, estarà dedicada
al què és el nucli urbà; i les segones fases ja seran més enllà del nucli, les urbanitzacions,
sobretot. Es proposa, a grans trets, un període d’execució voluntària per part dels propietaris
que aniran des de l’aportació del material, en principi, del panot; i de l’exempció del 50% que és
el què manca l’ordenança municipal sobre la llicència per l’exclusió de les obres durant tot
l’exercici de l’any 2012. En principi, a grans trets, el què es proposa és que això va començar
amb un treball de camp, que ja està realitzat; els acords municipals, que estem en aquesta fase
ara, avui en aquesta sessió plenària; a partir d’aquí, hem de fer l’exposició pública, que serà la
campanya informativa – aquí, en principi, considerem que pot tenir una durada aproximada
d’un mes; i a partir d’aquest mes, doncs, en funció de les sol.licituds, l’aportació dels materials i
entraríem dins del què és l’execució en fase voluntària : oferir al propietari – serien 6 mesos
des de la sol.licitud -; un cop passats aquests sis mesos, es faria l’execució subsidiària a càrrec
de l’Ajuntament, que seria realitzada per una empresa externa. Segons la resta de les
actuacions, llavors, evidentment, acabaríem amb una valoració final amb aquesta comunicació
que es donaria a tota la ciutadania del nostre municipi. En principi, ja tenim tot el llistat de
voreres afectades del nucli urbà, que això, en principi, ens dóna aproximadament uns 1.571 m2
amb un valor que suportarà l’Ajuntament d’uns 12.000 €. D’acord ?
Amb la modificació aquesta de l’ordenança, bàsicament, el què parlàvem és que entenem com
a subvenció per al foment de la construcció d’aquestes voreres és l’entrega del panot a favor
de les persones que són públiques o privades; que l’òrgan competent per la concessió
d’aquestes subvencions seria la Junta de Govern Local, a proposta dels serveis tècnics
municipals – sempre conformada per la regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis; els beneficiaris
serien els propietaris dels immobles, usufructuaris i arrendataris degudament autoritzats per la
propietat.
Quines serien les obligacions dels beneficiaris ? Doncs, serien les de realitzar l’activitat que
fonamenta la concessió d’aquesta subvenció; la justificació davant l’òrgan concedent del
compromís dels requisits; que s’ha de sotmetre a les actuacions de la comprovació per efectuar
per l’òrgan que serà concedent, en aquest cas, l’Ajuntament de Sant Fruitós; conservar els
documents justificatius de l’aplicació del material rebut; i el reintegrament del material sobrant,
en el cas que fos així o, en el seu cas, del seu import econòmic en els supòsits que estan
contemplats en aquesta modificació de l’ordenança.
Aquesta modalitat de subvencions tenen dos conceptes, que són actuacions integrals, que
serien aquelles que seria l’obra de construcció de voreres inexistents; i l’actuació parcial, que
seria només la col·locació del panot.
El procediment de la concessió seria sempre d’ofici, mitjançant la convocatòria aprovada per la
pròpia Junta de Govern Local.
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Les obligacions específiques dels beneficiaris d’aquest tipus de subvenció serien : encarregar
l’activitat objecte de la subvenció a una empresa constructora o treballador autònom del sector
de la construcció; a comunicar l’inici de l’activitat objecte de la subvenció als serveis tècnics
municipals, per raons òbvies; a complir les directrius respecte els criteris tècnics; i la justificació
finalitzant de la subvenció seria un reportatge fotogràfic de l’actuació que es dugui a terme.
Com vostès perfectament saben, aquesta és una voluntat que té l’Ajuntament , que les voreres
del municipi puguin estar acabades, estiguin els solars aixecats o no. I en funció que estem
fent, entre cometes, si ens permeten una mica de tracte de favor, perquè tot i que així hi sortim
tots beneficiats, doncs, d’aquí que nosaltres considerem que el propietari també ha de fer un
petit esforç, ja que el fa l’Ajuntament amb aquesta entrega de material i li bonifiquem el 50% de
la llicència, en el sentit que els grups municipals de l’Ajuntament votin a favor d’aquesta
proposta.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, algun aclariment per part dels grups municipals ? Intervenció,
CIU ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bé. Aquesta és una proposta
que ja varem parlar una altra vegada en aquesta mateixa Sala; en aquest cas, es porta a terme
només una primera fase, la fase del nucli urbà. En total, pel que hem estat veient a l’expedient,
té 68 actuacions, algunes de més senzilles i altres de més complicades. Curiós, a tall
d’exemple, només perquè en tot cas ho verifiquin : no hi ha cap document signat amb la
memòria valorada; suposem que serà un document vàlid, però li haig de dir que no està signat
per cap tècnic. I per tant, sí que aniria bé que dins l’expedient constés la signatura dels tècnics
que han redactat aquesta memòria.
Llavors, en algun document que hem estat mirant, també parla de bonificació del 50 i del 90%.
Vostè ara ja ens ho ha dit diverses vegades : corroborem que és el 50%, no és el 90%, com
algun informe i també algun primer esborrany de la proposta parlava de fins el 90%.
Com deia al principi, aquest també va ser un tema que ja varem parlar en aquesta mateixa
Sala; i realment, com també vaig dir en el seu moment, ens sorprenia, perquè aquesta
proposta venia d’un antic projecte que havíem engegat l’anterior equip de govern i que
tornàvem a portar la proposta en aquesta legislatura. I per part de l’equip de govern es va tirar
enrere adduint que ja s’hi estava treballant; però bé, la nostra reflexió seria que si segurament
en aquell moment, en el mes d’octubre haguéssim ja aprovat la nostra moció que dúiem a
terme, simplement ja estaríem més avançats en el temps en aquest projecte. Ara, tal com es va
explicar a la Comissió Informativa d’aquesta setmana passada, portem a aprovació un projecte
molt semblant al que en el seu moment varem dir i que varem presentar per part d’aquest
regidor; i l’únic, que bé, respecte el que aprovarem avui no hi havia la proposta de donació, de
regalar – sí, de regalar – el panot als propietaris. Nosaltres crèiem que el projecte estava prou
llaminer perquè els solars, en aquest cas, els propietaris dels solars, tiressin endavant
l’arranjament de les voreres; i per tant, no crèiem que ens fes falta donar més peixet als
propietaris, perquè també vull recordar que hi ha un informe de l’Interventor que també, aquest
sí que està signat i obra a l’expedient, que ja avisa que alguna d’aquestes subvencions que ees
poden arribar a donar- com molt bé ha explicat el regidor Sr. Casero – doncs, bé, que en el seu
moment els ciutadans, els propietaris, havien d’haver fet ja aquesta vorera, en el sentit que
quan es fa l’obra d’urbanització d’un solar o d’una casa, doncs, ja d’obligació s’ha de posar el
panot i deixar tot el què és la via pública en un estat acabat. En aquest cas, sí que fa una
reflexió i un petit avís per part de l’Interventor que això ha de tenir una cura, en aquest sentit,
de regal.
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Només recordar també, com deia al principi, que l’essència d’aquest projecte va ser sortit de
l’antic equip de govern. Que estem contents que es torni a portar endavant. Creiem que és molt
necessari, com també deia el Sr. Casero, que les nostres voreres del nostre municipi, estiguin
totalment acabades. Per tant, estem totalment d’acord en què es faci aquest projecte. Però com
li deia també, la nostra proposta era una mica diferent ; i per tant, tindrà el nostre vot
d’abstenció per part de tirar endavant aquest dictamen.
Sr. Alcalde-President : Sí ? Correcte ? O vol dir alguna cosa, Sr. Casero ? Sí ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Si em
permet, i tant. A veure, Sr. Grandia, no sé si dir-li que em sorprèn o que no em sorprèn la seva
abstenció. Però anem per parts del què vostè ens ha comentat. Li transmetré al tècnic que va
fer la memòria valorada que no està signada. Ja li diré : “’m’ha dit el Sr. Roger Grandia que li
comenti que l’informe no està signat”. De totes formes, permeti’m que li digui que això és
“pecata minuta” perquè vostè és perfectament coneixedor del contingut de l’informe.
Es comentava que si els haguéssim fet cas a vostès quan vostès van portar la proposta de
resolució al mes d’octubre de l’any 2011, segurament ja tindríem feina avançada. I té tota la
raó, vostè. Però d’aquesta mateixa manera que vostè va estar parlant de l’octubre de l’any
2011, doncs, podria parlar perfectament de l’octubre de l’any 2010 o març del 2011 o ens
podem remuntar, si vostè m’apura, al segle passat. Per tant, home, permeti’m que li digui que,
clar, les voluntats de paraula són unes i les voluntats de fets després són unes altres. Però
també està d’acord que es podia fer més ràpidament o menys ràpidament ? En això, ens
podríem posar d’acord. Però que, finalment, el que estem aprovant és una ordenança
específica per la realització d’aquestes voreres amb unes bonificacions que se li faran, amb
unes subvencions en espècie que se’ls farà als propietaris. I com bé, li torno a repetir, que és
cert que això pot crear un greuge comparatiu, és cert, en som tots perfectament conscients –
com vostès n’eren conscients també quan varen portar la proposta – que els propietaris que
s’afegeixin a aquesta proposta no paguessin absolutament cap mena de taxa de llicència
d’obres. Aquest va ser el motiu pel que nosaltres li varem dir que vostès retiressin la moció que
varen presentar en el seu dia i que s’afegissin a la nostra, perquè eren variacions mínimes,
perquè en el fons hi ha una voluntat ferma per part de l’Ajuntament de finalitzar aquests trams
de voreres, i que d’alguna manera, si donem algun pas endavant, alguna cosa haurem de fer.
Res més.
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia ? Alguna cosa a afegir ? No ? Jo vull creure que l’informe
està signat; el què passa que simplement, possiblement la còpia que hi ha dins del document
aquell, no es va signar pel què sigui. Però, en tot cas, amb l’afany que tenim d’estalviar, diguinli a la gent que signin tots els documents, que no cal que estalviïn en tinta de bolígraf; i per tant,
que signin. Vostè, Sr. Grandia, diu que era una cosa que vostès ja havien iniciat però que no
van tenir temps. Bé, no sé, però, en tot cas, 11 anys és temps suficient com per tenir temps de
fer-ho. Hi havia un estudi de l’arquitecte tècnic d’aquest Ajuntament, el qual es va dirigir a
nosaltres, el nou equip de govern dient o queixant-se que no se li havia fet ni cas. Per tant,
permeti’m que dubti que l’equip de govern anterior, en el qual vostè hi estava, hagués iniciat
res. Hi havia un informe d’un arquitecte tècnic que ja estava fastiguejat perquè no se li havia fet
ni cas. I no voldria ser irrespectuós, però s’ha de tenir barra d’acusar a aquest equip de govern
de dir que hem perdut quatre mesos quan qui ho diu ha perdut onze anys. S’ha de tenir una
mica de barra. En tot cas, doncs, hem perdut quatre mesos, si ho haguéssim pogut fer a
l’octubre. Quin greu. Bé, en tot cas, avui ho tirem endavant i resulta que el Sr. Grandia, per
tirar-ho endavant diu que sí, que ell ho vol tirar endavant, però “m’abstindré, no dic que sí”. No,
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no, quan algú vol tirar alguna cosa endavant, diu que sí, no s’absté. Jo vull que això vagi
endavant ? Sí. Dic que sí, que vagi endavant, però m’abstinc, és ... bé, hi havia un amic meu
molt bèstia que deia una cosa que no diré, però, en tot cas, si es vol anar endavant, es diu que
sí. I nosaltres hem tingut la gosadia de tirar endavant amb el temps que fa governem, quan
vostès no ho van fer en 11 anys. Per tant, si votem i s’aprova, ho tirarem endavant. Vots a favor
?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sr. Batanés, per al.lusions, si us
plau ? Puc respondre ?
Sr. Alcalde-President : Després, quan sortim. Vots a favor.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

11. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal
reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions.
Atès que la Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori, en funcions de Comissió
d’Estudi, ha dictaminat favorablement la present proposta d’aprovació inicial de la modificació de
l’ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions.
Atès que l’objecte de la proposta és la regulació de la construcció de voreres, que comporta,
d’una banda, la redenominació com a Ordenança reguladora de la construcció de voreres, la
neteja i tancament de terrenys i de l’altra, la incorporació de nous conceptes normatius i la seva
adequació a la legislació vigent.
Vistos els articles 52.2.d) i 98 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya ( TRLMRLC ), els quals determinen que
la competència per a l’aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la Corporació.
Vistos els articles 49 i 70 de la LBRL i 178 del TRLMRLC i 58 a 60 del ROAS, que contenen el
procediment d’aprovació de les ordenances locals.
Es proposa al Ple, un cop dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Promoció del
Territori, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Exercir la iniciativa reglamentària i aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança
municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, segons el text que
s’adjunta annex al present.
Segon.- Sotmetre l’Ordenança reguladora de la construcció de voreres, la neteja i tancament de
terrenys a informació pública durant un termini de trenta dies, mitjançant inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis de la Corporació municipal, a efectes de presentació d’al·legacions i
reclamacions.
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Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la publicació.
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero, ens vol aportar alguna cosa respecte aquest dictamen ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, molt
breument. Aquesta ordenança és una conseqüència del que hem aprovat abans, que és que
caldria ser objecte de modificació aquesta ordenança per incorporar els nous conceptes
normatius i adequar-la a la legislació vigent. Ve a dir que els propietaris tenen el dret i el deure
d’executar les obres d’urbanització perquè els terrenys assoleixin la condició de solar sota les
condicions establertes per la llei i pel planejament urbanístic; llavors, hi ha 3 capítols bàsics que
és el de la neteja, que tots els propietaris han de tenir el solar en condicions de seguretat, de
salubritat i d’ornament públic; el de les voreres, quan diu que tots els solars edificats o no que
es trobin ubicats en sòl urbà, hauran d’estar pavimentats amb panots la vorera i disposar de la
corresponent vorada; i de les tanques, perquè també és quan estiguin aquestes tanques,
tinguin la seguretat pertinent – és una conseqüència lògica, perquè si el què estem intentant és
acabar les voreres del municipi, el què té lògica és que un cop hi hagin solars estiguin en
perfectes condicions. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Algun aclariment o aportació respecte aquest punt per part dels grups
municipals ? CIU ? No ? Doncs, passem a votar la proposta.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

12. Proposta de nova adjudicació del contracte per a l’execució de les obres
contingudes en el Projecte de reparació i Projecte d’execució per a la finalització de
la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 d’octubre de 2010, va
obres contingudes en el Projecte de reparació i Projecte d’execució per
biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors, a
Construccions F. Vidal,S.A., empresa classificada en primer lloc, en
formulada per la mesa de contractació.

acordar adjudicar les
a la finalització de la
favor de l’empresa
base a la proposta

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 8 de febrer de 2012, va acordar resoldre per
mutu acord el contracte d’obres contingudes en el Projecte de reparació i Projecte d’execució
per a la finalització de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors, subscrit
entre aquest Ajuntament i l’empresa Construccions F. Vidal,S.A.
Vistos els informes obrants en l’expedient, informe de 18.01.2012 emès pel Vicesecretari; i
l’informe jurídic complementari emès el 2 de febrer de 2012 pel Secretari municipal, relatius a la
normativa aplicable al present procediment, i a la possibilitat legal que després de la renúncia
del contractista es pugui realitzar una adjudicació al licitador classificat en següent lloc. Dels
informes esmentats es desprèn que la normativa aplicable al present supòsit és la continguda
en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic .
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Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 9 de febrer de 2012, en relació a l’oferta
presentada en el seu dia per l’empresa que va resultar classificada en segon lloc en el
procediment d’adjudicació de les obres, i la incidència sobre aquesta de la part de l’obra
executada per l’empresa Construccions F Vidal,S.L.
Atès que en data 17 de febrer de 2012, es va requerir a l’empresa Construccions Cots i Claret,
S.L., per tal de manifestar la conformitat respecte els imports informats, així com per a que es
procedís a l’acreditació de la solvència tècnica, econòmica i financera exigida per a la
contractació de les obres referides a la data actual.
Atès que en dates 22 i 27 de febrer de 2012, l’empresa Construccions Cots i Claret, S.L.,
presenta documentació mitjançant la qual manifesta dita conformitat amb imports de les obres,
terminis, i acredita la seva solvència tècnica, econòmica i financera referida a la data actual.
Vist l’establert en l’article 135.5 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic, per aplicació del règim transitori de les disposicions normatives en matèria de
contractació.
El Ple, un cop dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Promoció del Territori,
adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar provisionalment a l’empresa Construccions Cots i Claret,S.L., el contracte
d’obres incloses als projectes per les obres de reparació de la biblioteca i arxiu municipal i
urbanització d’espais exteriors per un import de 224.682,60 € (IVA exclòs) i les obres de
finalització de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització d’espais
exteriors, per import de 1.775.509,38 € (IVA exclòs), segons la seva oferta econòmica i tècnica
que consta a l’expedient; derivat de la resolució del contracte adjudicat en el seu dia a favor de
Construccions F. Vidal,S.A., i de conformitat amb la classificació aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 13 d’octubre de 2010.
Segon.- L’elevació a definitiva d’aquesta adjudicació provisional restarà condicionada a
l’aportació per part de l’adjudicatari de la documentació prevista a la clàusula XII del plec de
clàusules administratives particulars, així com el dipòsit a la tresoreria municipal de la
corresponent garantia definitiva per import de 100.009,59 euros, dins dels termini establert a
l’article 135.4 de la LCSP.
Tercer.- Aquesta adjudicació esdevindrà definitiva, sense necessitat de nou acord exprés al
respecte, en el supòsit que l’adjudicatari provisional hagi complert l’estipulat a l’apartat anterior i
hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils establert per l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Quart.- Quan no procedeixi l’adjudicació definitiva perquè l’adjudicatari provisional no hagi
complert els requeriments expressats, l’Ajuntament podrà acordar una nova adjudicació
provisional al licitador o licitadors següents per l’ordre en el que han quedat classificades les
seves ofertes, en els termes i condicions disposats a l’article 135.5 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
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Cinquè.- Aprovar la despesa derivada del present acord per un import de 2.360.226,54 euros
(2.000.191,98 euros, més 360.034,56 euros d’IVA) amb càrrec la partida numero 11 332 62228
del pressupost municipal
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que resultin necessaris per
l’execució dels presents acords.
Setè.- Publicar l’adjudicació d’aquest contracte en la web municipal - perfil del contractant i en
el Butlletí Oficial de la Província.
Vuitè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa Construccions Cots i Claret, S.L., a la direcció
facultativa de les obres (empresa SGS Tecnos), als serveis tècnics, i a la Intervenció municipal.
Novè.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials de Cooperació Local de la Direcció
General d’Administració Local a l’estar inclosa aquesta actuació del Pla Únic d’Obres i Serveis
2004-2007, anualitat 2006, Programa específic de Biblioteques.
Sr. Alcalde-President : El regidor Tomàs Casero també ens explicarà l’abast d’aquest punt.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
gràcies. Tothom sap que l’anterior, la primera proposta la va guanyar Construccions Vidal; tots
sabem quina va ser la situació que va tenir a partir que va guanyar el primer lloc amb la seva
proposta. I un cop ja varem poder fer el trencament del contracte per mutu acord, tal i com diu
la normativa, ens varem anar a parlar amb el segon, que en aquest cas, és Construccions Cots
i Claret, entenent que l’empresa volia tirar l’obra endavant; i a partir d’aquí, aquesta és la
proposta d’acord que portem a aprovació de Ple.
En principi, tothom sap que hi ha dues obres a fer a la biblioteca : una que és la reparació
d’aquells desperfectes que teníem, que venien d’antuvi, que té una quantitat de 265.000 €; i
l’execució de la finalització de les obres de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels
espais exteriors, que té un pressupost de 2.095.000 €. A partir d’aquí, l’empresa Cots i Claret fa
unes millores en el sentit que el temps d’execució, que en principi es preveu de 10 mesos i mig,
que fa un total de ... una millora de 7.341 pel que fa al projecte de reparació i una millora al
voltant dels 300.000 € pel què és la finalització. A partir d’aquí, seguirem el procés
corresponent amb el desig – suposo que ha de ser unànime – que aquesta sigui la bona i que
pugui reeixir com així es mereix l’obra de la biblioteca municipal. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : La intervenció per part dels grups municipals ? Imagina’t ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Seguint la línia del Sr. Casero, estem totalment d’acord d’acabar la biblioteca, a
veure si l’acabem d’una vegada. És un tema, un projecte que hem heretat, que no ens agrada,
no ens ha agradat mai, però sí que és cert que fent una valoració econòmica del què portem
invertit ja fins ara i amb tot això que podríem perdre gairebé 2 milions d’euros; i tot que ara era
un moment que es podria parar actuant, això mateix, en conseqüència, i valorant això que es
llençaria, creiem que aquest equipament, a més a més, fa falta – tant l’arxiu com la biblioteca -.
El què sí que ens agradaria és treballar per tal de minimitzar les despeses del què és la part
interior i el seu posterior manteniment.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Masana. Altres grups ? No ? CIU ? Endavant, doncs.
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Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, com molt bé ha dit ara el Sr.
Masana, si vostès creien que aquest projecte no els agrada gens, ara era el moment d’aturarho i tenir la gran oportunitat de fer-ho. Per tant, siguin valents, ja que estan governant, siguin
valents per prendre decisions importants, també. Tot i així, ens n’alegrem que tinguin ganes de
continuar en aquest projecte. Nosaltres els darem el nostre suport; creiem que aquest és un
projecte que en el seu moment tenia molt sentit. Sí que és cert que en aquell moment, degut a
la crisi, possiblement es podria fer diferent, però com també molt bé ha dit vostè, estem
subjectes a una sèrie de paràmetres burocràtics i, per tant, hem de tirar endavant com sigui.
Pel que fa a l’empresa adjudicatària, en aquest cas, sí que li donem el nostre.... creiem que és
una de les millors empreses del Bages. Si també es va fer en el seu moment en el torn de
treball, quan es va fer l’adjudicació a l’antiga empresa F. Vidal, nosaltres com equip polític, sí
que varem fer èmfasi en l’experiència que tenia l’empresa Cots i Claret; però evidentment, hi
havia uns informes tècnics que valien per damunt de l’opinió política i, per tant, doncs, va ser
Francisco Vidal qui va quedar adjudicat en primera posició. Ara, la vida dóna moltes voltes i ,
en aquest cas, serà Cots i Claret qui farà l’obra. I, per tant, nosaltres també donarem totalment
suport a aquesta empresa; recordar que va fer l’ampliació de la llar d’infants en temps i a
tancament d’obra dins dels paràmetres que s’havien establert. I també tot el projecte de
substitució dels dipòsits de capçalera de la Torre Santmartí, en el qual també ens ha portat
beneficis de tota la població de cara a un futur, per la manca d’aigua que puguem arribar a tenir
alguna vegada. Per tant, tindran el nostre suport en aquest dictamen.
Sr. Alcalde-President : Sr. Masana, sí, endavant.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : A mi només m’agradaria aclarir que no es tracta de ser valent, sinó conseqüent, em
sembla; i que si es parlen les coses és per fer-ne unes altres. I tampoc que, si ara per ara no es
té clar què s’hi pot fer i això suposa endarrerir-ho tot encara més – i torno a repetir, una de les
principals causes és l’econòmica, estem parlant de gairebé 2.000.000 € - em sembla que això
no és ser valent o no ser valent; en tot cas, és ser conseqüent.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, un cop aclarit això, alguna cosa més a afegir ? No ?
Doncs passem a votar l’acord.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

13. Acord que procedeixi en relació a la resolució de l’expedient d’atermenament de la
finca propietat d’aquest ajuntament, situada a Torruella de Baix, adquirida a XXXXX i
XXXX.
La Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori ha acordat dictaminar
favorablement l’informe de la Vicesecretaria de data 2 de març de 2012 sobre l’expedient
d’atermenament de la finca propietat d’aquest ajuntament, situada a Torruella de Baix,
adquirida a XXXXX i XXXX, que consta a l’acta de la sessió d’aquesta Comissió, proposant a
l’Ajuntament en Ple que acordi prestar la seva aprovació a la proposta continguda en aquell i
que es resumeix en :
a) A la vista del plànol topogràfic tramès a aquest ajuntament en data 22 de desembre de 2011,
ha de rectificar-se la superfície i llindars de les dues finques ( segregada i resta ) descrites a
l’escriptura de segregació i compravenda atorgada per XXXX i XXXX en data 29 d’abril de
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1987, davant el notari Martín Garrido Melero, núm. de protocol 636, per quant la superfície de
la finca segregada no era la de 35.305 m2, sinó la de 31.853,10 m2, variant, en conseqüència,
la descripció d’aquestes.
La diferència de 3.451,9 m2 de menys resulta de la medició real segons el plànol topogràfic.
b) Que ambdues parts de comú acord constitueixin les càrregues que es relacionen
seguidament, que gravarà únicament la finca de XXXX ( registral núm. 533, tom 1537, foli 133
), en el sentit de constituir una servitud de pas permanent a favor de l’ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, de 211,36 m2, que faci possible l’accés des dels vials existents als sòls
d’equipament, segons plànol topogràfic adjunt.
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- L’aprovació de la proposta presentada.
Segon.- Que es doni a l’expedient el tràmit reglamentari establert.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. En aquest sentit, aquesta finca no tenia els metres que havia
de tenir i a més a més, l’accés es feia per una propietat privada on el propietari de la propietat
veïna no volia que es seguís passant per allà, perquè això creava una servitud de pas a la qual
ell no estava disposat que fos així. Bé, doncs, el què s’ha fet ara és arribar a un acord:
s’entreguen uns terrenys que fins ara no podíem utilitzar per arribar el més a prop possible
d’aquests 35.000 metres i, per tant, també hem acordat una servitud de pas del camí per
accedir en un lateral de la finca d’aquest senyor, que no té una afectació pel mig com tenia fins
ara. I aquest és l’acord al que hem arribat ambdues parts per tancar aquest tema, que feia
algun temps també que corria per sobre les taules. Algun comentari per part dels grups
municipals ? Per part de CIU ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, gràcies, Sr. Batanés. Bé, dir
que aquesta va ser una compra que es va fer als anys 80; segurament en aquell moment no hi
havia la tecnologia que tenim ara per poder fer amidaments exactes i, per tant, segurament
també es va fer una mica amb la bona voluntat de les dues parts – en aquest cas, de XXXX de
l’Ajuntament de Sant Fruitós – per poder tenir un espai d’instal.lacions esportives que en aquell
moment no hi havia a Torruella. Més ben dit, sí que hi havia, però que estava afectada pel nou
Pla general que s’estava preparant i, per tant, quedaria en desús la instal.lació que en aquell
moment hi havia.
Creiem que s’ha arribat a un bon acord. La veritat és que no podem negar que el treball que es
va fer en el seu moment, treball tècnic, per intentar arribar a un acord i per tenir tots els
amidaments exactes han portat un bon fruit. I segurament, com també deia el Sr. Batanés, el
més important és no perdre l’accés que teníem a les instal.lacions esportives. Aquest va ser el
que XXXX va portar aquest tema a l’Ajuntament : bàsicament, ells tenien la inquietud que
aquest camí acabés sent un camí públic i, per tant, poguessin perdre el dret privat que tenia o
que té fins aquell moment. Aleshores, això portava una contradicció : si aquest camí no
passava a ser públic, no quedava accés rodat a les instal.lacions del camp de futbol. I ara en
aquest acord que avui portarem a terme, queda esmenat i queda ben regulat la situació que
podem dir que no era del tot ben descrita. Per tant, sí que rebran el nostre suport.
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Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Passem a votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

CMI de Serveis a la Ciutadania
14. Aprovació de convenis amb entitats i associacions.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves competències en matèria de
cultura, ve manifestant la voluntat de cooperar i donar suport a les entitats i associacions de
Sant Fruitós de Bages que amb les seves activitats dinamitzen i promouen la cultura, les
tradicions i l’associacionisme mitjançant la formalització dels corresponents convenis.
L’Ajuntament, a través de l’àrea de Serveis Personals té la voluntat de donar continuïtat a
aquests vincles de col·laboració amb diverses entitats, establint la pauta de l’esmentada
col.laboració a través de la figura del conveni.
Vistes les propostes de convenis a subscriure amb les entitats que consten a l’expedient.
Tenint en compte que la competència per l’aprovació dels convenis correspon al Ple.
Vista la proposta de la regidoria de Cultura i Serveis Socials i el text dels convenis que consten
a l’expedient es proposa al Ple, un cop dictaminat favorablement per 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 amb
L’Associació Memorial Eduard Casajoana de Sant Fruitós de Bages i l’Ajuntament, per tal de
reconèixer el marc de col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament, així com la subvenció
que se li atorga per contribuir a les despeses que representen les activitats d’aquesta entitat i
disposar el pagament de la quantitat de 9.000,00 € que estableix el conveni i que es farà
efectiva en les condicions establertes al pacte segon.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.001/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
l’Associació de Gent Gran per a la gestió de l’esplai d’avis i l’Ajuntament, per tal de reconèixer
el marc de col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament, així com la subvenció que se li
atorga per contribuir a les despeses que representen les activitats d’aquesta entitat i disposar
el pagament de la subvenció per tal que es faci en les condicions establertes al conveni, de la
quantitat de 4.000,00 € i amb càrrec a la partida 44.231.48917 del pressupost municipal per a
l’exercici 2012.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.003/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).
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Tercer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
l’Associació Asmodaics i Goliaters Diables de Sant Fruitós de Bages , per tal de
reconèixer el marc de col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament; aprovar la despesa de
1.750,00 € amb càrrec a la partida 42.338.48923 del pressupost municipal per a l’exercici 2012
en concepte de subvenció per contribuir a les despeses que representen les activitats
d’aquesta entitat; i disposar el pagament de la subvenció en les condicions establertes al
conveni: 1.225,00 € (70%) a la signatura del conveni i 525,00 € (30%) a la presentació de la
memòria i justificació.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.004/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
Quart.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar el present acord a les entitats interessades, a l’àrea de Cultura i a la Intervenció
municipal.
NOTA : Malgrat la votació separada dels convenis inclosos en aquest punt de l’ordre del dia, el
seu tractament a efectes de debat, es farà conjuntament.

Sr. Alcalde-President : Molt bé, algun comentari per part dels grups municipals en aquests
convenis ? Per part de CIU ? Sí ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs, si no hi ha
exposició per part de l’equip de govern... Bé, doncs, li passaré la paraula a la meva companya,
la Dolça González. El què sí que voldríem demanar és la votació per separat dels punts al
tractar-se de diferents convenis amb diferents entitats.
Sr. Alcalde-President : Algun inconvenient per votar per separat ? No ? Doncs ho farem així.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Gràcies.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Hola, bona nit.
Sr. Alcalde-President : Bona nit.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Referent al conveni
amb l’Associació “Memorial Eduard Casajoana”, el nostre grup municipal, primer de tot, es satisfà
molt que es continuï amb els convenis de l’anterior legislatura – parlant en general dels tres
convenis. I en especial, ens alegrem que es confiï amb l’Associació de Música Clàssica i creiem
que això ja és prou bo.
Per altra banda, sobre el tema de la subvenció que l’Ajuntament demana a la Diputació, ens
agradaria saber què es farà amb els diners, si finalment es concedeix aquesta subvenció : si se li
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donaran a l’Associació, com s’ha vingut fent fins ara; i també que em sembla recordar que en
l’anterior conveni es reflectia aquest tema i en l’actual, no. Si ens ho pot explicar una mica.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Anem punt per punt, doncs. La regidora Marta....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Nosaltres, dir que
votarem a favor del conveni de la Música Clàssica.
Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats li explica.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, en l’antic conveni que hi havia
l’any anterior, hi havia el punt 2.b) , si no recordo malament, que parlava de la subvenció. Aquest
any, donada la situació econòmica i que a hores d’ara no sabem si aquesta subvenció que
demana l’Ajuntament a Diputació es concedirà – i en el cas que es concedís, hem parlat amb
l’Associació “Memorial Eduard Casajoana” que aquests diners es poguessin destinar a fer algun
espectacle musical destinat als nens. Per tant, la intenció no és que l’Ajuntament es quedi aquests
diners, és reinvertir-los en la tasca que ells estan fent, però per fer algun espectacle més, no per
ajudar al que estan fent ara, que la subvenció que reben és important. I en el cas que es doni
aquesta subvenció, serà per la mateixa causa, però per fer una activitat infantil.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Bé....
Sr. Alcalde-President : Endavant, endavant. Sí.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Jo crec que aquesta
subvenció, si es demana, és justament per aquest festival, per la Música Clàssica, que també és
obert a tots els públics. I si es necessita subvenció o una partida pressupostària per això que
m’està dient, jo penso que s’ha de fer apart i no ha de sortir de la subvenció, pensem, que es
demana a la Diputació. En tot cas, si aquests anys se’ls ha estat donant, suposo que els ha anat
bé rebre-la.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : En tot cas, la subvenció no és,
repeteixo, no és per organitzar-ho l’Ajuntament, és per l’entitat perquè l’entitat pugui organitzar un
espectacle infantil. L’espectacle que estan organitzant ara, el festival, és a tots els públics, però,
evidentment, no és per nens petits, és per adults: per tant, la intenció és que aquesta entitat li surti
d’aquests diners per potenciar el festival de Música Clàssica adreçat a nens.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. El següent conveni ?
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Bé, sí, en quant al
conveni amb l’Associació de la Gent Gran, em sembla que hi ha una manca de comunicació amb
aquesta associació, sinó no una manca d’informació. Creiem que un conveni ha d’estar
consensuat per totes les parts, comentat i explicat; i , en canvi, en aquest cas em sembla que s’ha
redactat un conveni afegint unes obligacions, fent una rebaixa, abans de tenir un punt de trobada
i un diàleg. Per exemple, es va parlar amb l’entitat abans d’assignar la partida pressupostària ? I
parlant també de tenir una bona comunicació, ja sabem que se’ls va dir que hi havia una rebaixa i
prou. Parlant de la bona comunicació, que penso que fa falta, a se li va informar de la reducció
que tindria de l’aparcament i els seus possibles perjudicis ? Bé, per això mateix votarem
l’abstenció.
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Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, vejam....
Sr. Alcalde-President : En tot cas, li donaré la paraula a la Cristina Múrcia que és bona
comunicadora i li respondrà.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Vejam, avui està vist que
potser la manca de comunicació està per aquí i no aquí, perquè també anem una mica en la línia
de l’anterior intervenció... bé, suposo que la manca de comunicació, a mi, em sorprèn.
L’Associació de la Gent gran i, en concret, el seu president va ser informat al moment de crear el
pressupost de l’any 2012 de la rebaixa en la seva subvenció, degut a que aquesta associació
comptava amb una despesa de personal que aquest any 2012 no la tindrà. Per tant, era més que
justificada la rebaixa. I en l’altre punt que vostè em parla de l’aparcament, aquest punt, em sembla
que dins el conveni no queda reflectit. Per tant, ho podem parlar en un altre moment i no ara. Si
vostè em vol explicar més detalladament, què vol dir manca de comunicació quan en el mateix
conveni s’hi afegeix un calendari amb els balls des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre
donats per aquesta associació ... no sé, expliqui-m’ho, perquè de veritat que no ho entenc.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : No és una crítica a la
seva feina, sinó simplement....
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, no, no m’ho estic
prenent així.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : ... a millorar, eh ? La
nostra voluntat és que cuidem a les nostres associacions i si es pot millorar en alguna cosa, jo... hi
ha una percepció que no hi ha hagut un diàleg, asseguts a la taula, i mirant perquè hi ha hagut una
reducció, si aquesta s’ajusta al fet que ara no tinguin aquest....
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : La despesa de personal.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : ... despesa de personal
i tot. I a més a més, si aquest calendari s’ha de tancar, el calendari que hi ha especificat en el
conveni, què passa si s’ha de modificar ? Jo penso que no hi ha hagut el què dèiem una entesa de
seure i parlar-ne i després de comunicar possibles problemes que pot tenir l’associació. Per això
m’he referit a l’aparcament. Si no es vol tractar ara el tema, ho entenc; però simplement hi ha una
percepció que falta una mica de comunicació en aquests temes. No vull dir ....
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Torno a dir-te : mira, en
quant al pressupost, em remeto al què he dit abans : es va comunicar amb l’associació el mes de
gener abans que es fes públic, fins i tot per Ple, de l’atorgament i de la dotació pressupostària amb
la que comptarien ells. Llavors, em vaig desplaçar allà, em vaig asseure amb ell per a la confecció
d’aquest conveni, perquè també era per a mi el meu primer conveni. El varem redactar tots dos,
varem decidir quines coses hi afegíem. I posteriorment fa deu dies aproximadament vaig portar-li
la còpia aquesta que tinc aquí, també al senyor president de l’associació perquè hi fes un cop d’ull i
si creia ell que hi havia alguna cosa que havíem de canviar o no era tal qual l’havíem parlat, que
m’ho digués. A data d’avui, la primera notícia és la seva. Per tant, torno a dir, per a mi, la
comunicació hi és. I el tema de l’aparcament, el parlem quan vostè vulgui. Gràcies.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : D’acord.

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

49

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’agradaria fer un petit
aclariment, Sr. Batanés, si em deixa.
Sr. Alcalde-President : Sí, endavant, endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Un per la Marta i un per la
Cristina. En referència a això que parlàvem de la comunicació, jo sí li puc comunicar que el Sr.
Antoni Saura, president de l’Associació de Gent gran , en el moment en què es va aprovar el
pressupost era desconeixedor de la partida que s’hi atorgaria. Sí que va comunicar que vostè li
havia dit que es rebaixaria el conveni però no li havia parlat de quantitats. Aquesta és la
manifestació que va fer aquest senyor i que jo... me la va fer ell, sense cap mena de ....
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : D’intenció ? Sí, sí..
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, senzillament, ens va
comunicar això i, per tant, entenem que és cert el que ens va dir.
En referència al conveni de Música Clàssica, Sra. Marta Flotats, comentar-li que la subvenció que
s’ha demanat a la Diputació és una subvenció finalista que s’ha demanat per un programa concret
que és el festival de Música Clàssica. Per tant, aquesta subvenció hauria d’anar a l’entitat en el
sentit que ... a l’entitat pel concepte que s’ha demanat, que és el festival de Música Clàssica, que
penso que no té res a veure amb això que vostè comentava – a saber, que vulguin organitzar una
activitat infantil, però que no entra dins el programa de Música Clàssica i que, evidentment, no s’ha
inclòs al conveni del Festival de Música Clàssica. Per tant, que tinguin present això : que és una
subvenció que demana l’Ajuntament, finalista per a una activitat concreta, i que vostès no poden
modificar per l’article 56. Només fer-li aquest aclariment.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sra. Casals.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies. No tinc res més a
dir.
Sr. Alcalde-President : Sobre el conveni dels Asmodaics ?
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Res a dir. Bé, votarem a
favor.
Sr. Alcalde-President : Si em permeten, intervindré, tot i que no és la meva àrea, però com que
són convenis que els hem treballat tots i els coneixem, dir-los que, evidentment, quan parlem de la
Música Clàssica, l’esforç econòmic és per part de tots; i en aquest Ajuntament, ens consta i sabem
tots que són moments difícils i que l’Associació de la Música Clàssica, també ho està passant
malament, perquè ells es doten de diners que porten les empreses i que porten l’administració. I és
un moment difícil per tothom. Per tant, evidentment, a mi em consta que ells estan fent molts
esforços per mantenir la qualitat i el nivell. Però aquest Ajuntament també. I parlant de
comunicació, jo crec que ens hem comunicat sobradament i aquest Alcalde ho pot dir amb veu
pròpia, que hem fet els esforços per mantenir aquestes empreses que aporten diners. I per tant, en
aquest cas, hi ha un tema de comunicació i de coneixement de quina és la situació econòmica i
estem fent tots plegats, tots , molts esforços per mantenir el nivell. I aquí jo crec que no estic dient
res que no sigui cert. En quant a les subvencions, tot i el nostre desconeixement de l’article 56 al
qual vostè ha fet referència, que no sabem ben bé quin és, la subvenció la demana l’administració
perquè una altra administració li doni a canvi que faci alguna cosa. L’Ajuntament de Sant Fruitós
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dóna 9.000 € perquè uns senyors facin un concert de molta qualitat. I llavors, l’Ajuntament de Sant
Fruitós demana una subvenció a una altra administració perquè li doni. A qui ? A l’Ajuntament de
Sant Fruitós. No la demana l’Associació, la demana l’Ajuntament. Per tant, els diners són per
l’Ajuntament. Miri, amb aquests 36 programes que hem demanat nosaltres ara a la Diputació, que
els deia al principi d’aquesta sessió d’avui, n’hi ha molts que la Diputació et diu “miri, si vostè en
gasta 10.000, jo n’hi dono 5: 5 els posa vostè i 5 els hi dono jo, perquè això que vostè fa costi
10.000”. No vol dir que jo me’n gasto 10.000 i agafo aquells 5.000 i també els hi poso, no. Jo me’n
gasto 10.000 i aquests senyors me’n donen 5. Per tant, jo me’n gasto 5. Doncs, aquí, si la
Diputació ens dóna una subvenció de 1.500 € o de 1.200 o de 300 €, l’Ajuntament els donarà
9.000 en aquests senyors que organitzen aquest Festival de Música tant potent que tenim i
l’Ajuntament, enlloc de treure’s 9.000 € se’n traurà 8.700. Ah, doncs, fantàstic. Perquè tot el
municipi de Sant Fruitós, tindrà 300 € per fer alguna altra cosa. I en aquest cas, aquests diners que
l’any passat van ser 1.500, és aquí on la regidora Marta Flotats deia “home, si aquesta subvenció
arriba i tenim 1.500 €, doncs fem un festival de música infantil per aquest import”; doncs, miri, amb
els mateixos diners farem més coses. I des d’aquí jo vull agrair l’esforç de l’Associació de Música
Clàssica en ser receptors d’aquesta petició nostra, perquè s’hi ha posat a treballar des del primer
minut que els ho varem demanar – i des d’aquí els ho vull agrair-; perquè ? perquè, com tothom,
estan fent l’esforç de sabent que hi ha menys diners, faran més coses. I aquest és l’esperit que es
porta ara, tu. Hem de fer més coses per menys diners. I els senyors del Memorial de Música
Clàssica Eduard Casajoana ho han entès. El grup de CIU potser encara no se n’han assabentat.
Però els senyors de la Música Clàssica, se n’han assabentat. I ens faran més coses, si poden, per
menys diners. Per tant, “chapeau”. I en tot cas, si tenen una ocasió els expliquen als senyors de
CIU de què va el “pastel”.
En quant al conveni de la Gent Gran, ostia, comunicació; però si no para de xerrar, la Sra. Cristina
Múrcia, no hi ha persona que es comuniqui més que ella. Però és que a més a més, aquest
Alcalde – per tant, ho puc dir amb coneixement de causa – li va dir ell mateix al Sr. Saura que
tindria menys diners i sabíem el motiu; o sigui, no només la Sra. Cristina Múrcia i servidor. O sigui
que si el Sr. Saura de “motu propi”, se la troba a vostè i li diu que ell no en sabia res, jo dic aquí,
davant de tothom, que el Sr. Saura menteix. Perquè no només sé que li va dir ella i me la crec,
sinó que li vaig dir servidor. I quan jo li he dit una cosa a una persona.... o menteix vostè quan diu
que el Sr. Saura li ha dit, és l’altra possibilitat .... per tant, un dels dos menteix, perquè jo en
persona li vaig dir al Sr. Saura, abans que s’aprovessin els pressupostos, que tindria menys diners,
tal com ell em va dir que ja sabia de la Sra. Cristina Múrcia. Per tant, és que això sembla el joc dels
disbarats, perdoni.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Això.... 1
Sr. Alcalde-President : Perdonin, vostès, però això sembla.... I, ah, el calendari, el calendari que
surt al conveni li va donar el Sr. Saura a la Sra. Cristina Múrcia perquè el posés allà. A partir
d’aquí, parlin amb el Sr. Saura, si us plau. Comuniqui’s amb el Sr. Saura, si us plau. I en quant als
Asmodaics, home, no els deixem com a pobrets, que ningú ha dit res. Escolta, foteu molt bona
feina, sí senyor. Els Asmodaics, si no hi ha cap comentari, senyal que ho heu fet molt bé. I també
intentarem que feu més coses per menys calés. Ja està. És el què es porta.
....
Sr. Alcalde-President : Faran més coses per menys calés, diu la regidora. Per tant, votem.
1

Aquest fragment de la intervenció de la portaveu de CIU no és possible transcriure’l degut a la
poca intensitat del registre.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per al·lusions, Sr. Batanés....
Sr. Alcalde-President : No, el mateix que li he dit al Sr. .....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’ha de donar la paraula. Sr.
Batanés, ....
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs fem el què hem dit sempre. Passem....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, si vostè.... No, no
Sr. Batanés...
Sr. Alcalde-President : Passem a votació. Passem a votació ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És que no pot ser això.
Sr. Alcalde-President : Doncs, per escrit.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Fa vostè el que li dóna la gana.
Sr. Alcalde-President : I sinó, vagi al Jutjat, que ja en sap. Ai, perdoni, ara m’he fet un lío... votem.

15. 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 Xarxa d’espectacles infantils, per acord de data 9.3.2011
- Conveni amb Assoc.Gent Gran, per acord de data 9.3.2011
En compliment de l’establert als esmentats convenis, s’han presentat les següents
justificacions:
ENTITAT
Associació de Gent Gran
Xarxa Sant Fruitós

SUBVENCIÓ
ATORGADA
7.000,00 €
2.000,00 €

DESPESES
JUSTIFICADES
14.398,58 €
8.172,65 €

Es proposa al Ple un cop dictaminat favorablement per la Comissió 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 Assoc. Gent Gran i Xarxa d’espectacles Infantils de Sant Fruitós.
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Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu
coneixement i efectes.

Sr. Alcalde-President : Molt bé, algun aclariment sobre aquest punt per part dels grups
municipals o alguna intervenció ? Sra. Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, cap.
Sr. Alcalde-President : Doncs, passem a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

16. Aprovar l’addenda al Conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als
processos de les policies locals denominat SIPCAT entre el Departament d’Interior i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació a l’actualització dels costos
meritats per l’Ajuntament per la connexió de la Policia Local al SIP. Reconeixement
de crèdit.
Atès que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de 12 de novembre de 2008 , es va aprovar
la minuta del Conveni de coordinació i col.laboració en matèria de seguretat pública i policia a
subscriure entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages. Aquest conveni es va subscriure entre les parts en data 19 de
novembre de 2008.
Atès que en el mateix Ple també es va aprovar la minuta del Conveni sobre les connexions al
Sistema d’informació policial ( SIP ) entre la Direcció general de Policia i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages. Aquest conveni es va subscriure entre les parts en data 9 de desembre de
2008.
Atès que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de 15 de desembre de 2010, es va aprovar
el “Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a
l’adhesió a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya”.
Atès que en el mateix Ple es va aprovar el “Conveni de cessió d’ús del programari de gestió i
suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT, entre el Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages”.
Per diverses circumstàncies, aquests convenis no va arribar a ser subscrits per les parts.
Atès que la signatura d’aquests convenis d’adhesió a la Xarxa Rescat i al Programa SIPCAT (
aprovats pel Ple de 15 de desembre de 2010 ) estava prevista per al dia 17 de febrer de 2012,
la qual no es va dur a terme a conseqüència de no haver-se fet efectives per aquest
Ajuntament les obligacions econòmiques previstes a la clàusula sisena i Annex 1 del Conveni
de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat
SIPCAT, entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.

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

53

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Vist que s’han presentat els textos d’aquests convenis, que incorporen algunes modificacions
en ordre a la representacions dels seus signants, adequació dels textos, així com la
incorporació d’una addenda al conveni SIP que precisa de la seva corresponent tramitació i
aprovació.
Vistos els informes de l’Interventor en data 20 de febrer de 2012 i de Secretaria en data 21 de
febrer de 2012, emesos a sol.licitud de l’Alcaldia, en relació a aquests convenis.
Atès que es considera positiu i d’interès públic el contingut previst a l’addenda al per al
municipi de Sant Fruitós de Bages l’actualització prevista a l’Addenda al Conveni de cessió d’ús
del programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT, entre
el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació a l’actualització
dels costos meritats per l’Ajuntament per la connexió de la Policia Local al SIP.
Atès que mitjançant escrit de data 1 de març de 2012 ( registre d’entrada núm. 1080 de 8.3.12 )
el Director General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior acompanya dos
exemplars dels esmentats convenis amb el prec que se li retornin degudament signats.
Es proposa al Ple, un cop dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania, l’adopció del següents
ACORDS :
Primer.- Donar compte al Ple del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’adhesió a la Xarxa
Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya i del Conveni de cessió
d’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT,
entre el Departament d'Interior i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages tramesos per la Direcció
General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior per a ser formalitzats
mitjançant la seva signatura.
Segon.- Aprovar i diligenciar d’aprovació l’Addenda al Conveni de cessió d’ús del programari
de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT, entre el Departament
d’Interior i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació a l’actualització dels costos
meritats per l’Ajuntament per la connexió de la Policia Local al SIP.
Tercer.- Adoptar, d’acord amb les obligacions i deures derivats de l’addenda del Conveni SIP,
les següents decisions de naturalesa econòmica :
-

S’aprova autoritzar i disposar la despesa de 2.123,36 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 52 132 45001 ( exercici 2012 )

Quart.- Reconèixer a favor del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya la
quantitat de 2.123,36 € corresponent a la liquidació del Conveni SIP, exercicis 2008-2011, en
els termes recollits a la seva addenda.
Cinquè.- Designar al Sr. Jordi Martínez Vicens, caporal de la Policia Local com a responsable
del seguiment del conveni.
Sisè.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior, a la Intervenció i Tresoreria i al Cap de
la Policia Local, amb expressió dels recursos procedents.
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Sr. Alcalde-President : Molt bé, ens aporta el que significa això, el regidor Agustí Masana.
Agustí, quan vulguis.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Si, bé, més que res posar una mica al dia del què representa això. Això és un tema
que va començar ja el novembre de 2008, quan es va acordar en Ple un conveni de
col.laboració amb matèria de seguretat pública. En aquest Ple també es va aprovar una minuta
sobre una connexió SIP, que és el Servei informàtic policial. El 2010 s’aprova un altre conveni,
seguint una mica amb el tema aquest sobre la Xarxa Rescat i també es va aprovar el conveni
de cessió d’ús del programari SIPCAT, que és una millora del què és el programa del SIP.
Aquest conveni es remunta a l’any 2008 i finalment, per diverses circumstàncies, aquests
convenis que no es van arribar a signar per les dues parts, el dia 17 de febrer del 2012 era la
data prevista per signar aquest conveni i va ser sorpresa la nostra quan l’anàvem a signar, poc
abans ens van comunicar, ens varem assabentar que hi havia un deute acumulat des de l’any
2008, per la qual cosa varem creure convenient parar aquesta signatura i estudiar
tranquil·lament quin era aquest deute i a què era degut. Un cop aclarit tot això, és fer front a
aquesta despesa de 2.123,36 € que s’ha de fer ara per tal de poder signar aquest conveni.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Sr. Masana,. Algun comentari o aportació des dels
grups municipals ? CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí que volem fer algun
comentari. Ja li he comentat abans quan parlàvem de la partida pressupostària referent a això.
I Sr. Batanés, el meu comentari va dirigit a vostè, especialment per les declaracions que va fer
al diari Regió 7 que va sortir el dissabte, el dia després que s’hagués de realitzar la signatura
d’aquest conveni. Vostè, en aquestes declaracions, menteix. Menteix i menteix de forma
deliberada perquè diu vostè – bé, d’entrada diu que “ha passat vergonya davant el govern per
la gestió del batlle anterior”; ens diu vostè això, el motiu, que la Generalitat ha reclamat un
deute de 6.500 €; em diu quan l’ha reclamat ? després m’ho contesta, perquè en cap moment,
que jo tingui constància, la Generalitat li ha reclamat 6.500 €. Diu també que “és una vergonya
que com administració pública que ens hagin de trucar per dir-nos que devem diners”; em diu
qui el va trucar per dir-li que devien diners, m’ho explica. D’entrada vostè és coneixedor el dia
abans de la signatura del conveni que a l’addenda que s’adjuntava i que s’havia de signar es
parlava d’un deute pel programari. Allà quedava clarament explicat que d’aquests 6.500 € una
part quedava condonada pels serveis que havia prestat la policia local. Per tant, enlloc es
reclamen els 6.500 €, sinó que concretament en el mateix conveni, a l’addenda, ho diu
implícitament. No només això, sinó que vostè fa una provisió d’Alcaldia que, entre altres
argumentacions, diu “atès que aquesta Alcaldia avui ha tingut coneixement a través de
l’esborrany tramès pel Departament d’Interior que d’acord amb aquest marc d’obligacions
econòmiques meritades per l’Ajuntament entre 2008 i 2011 i que a data d’avui no han estat
satisfetes, ascendeixen a 6.503 € que l’Ajuntament reconeix; quantitat de la qual 4.392,08 €
s’entenen actualitzats sense haver-se d’abonar”. Això són paraules textuals seves, extretes de
la seva provisió d’Alcaldia per saber exactament què havia passat. Per tant, vostè està
reconeixent aquí que no hi ha cap deute de 6.500 €. Vostè va parlar per telèfon amb el Sr. Joan
Andreu Martínez Hernández que és el Director General d’Administració de Seguretat, que era
la persona que havia de venir a signar el conveni, acompanyat de dos subdirectors generals. I
aquest senyor Director General d’Administració de Seguretat, li va explicar exactament com
funcionava al condonació del deute. I li va explicar que no se li estava reclamant res, que el que
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es volia era fer una col.laboració entre els dos organismes. Que en cap moment s’ha fet enviar
a aquest Ajuntament una liquidació i que la part que quedava pendent es podia continuar
condonant. Per tant, Sr. Batanés, en les seves declaracions fetes a posteriori, estava mentint. I
qui realment sent vergonya de les seves declaracions, som nosaltres, Sr. Batanés, que aprofiti
sempre la més mínima ocasió per tirar terra sobre els seus predecessors. Contínuament.
M’agradaria que expliqués quin motiu té, tant profund, per fer sempre aquest tipus d’actuacions.
Si busca titulars... és veritat, Sr. Batanés, és que ho diu el diari. És que li falta temps. Jo li
demanaria que fos molt més curós amb les seves afirmacions. El mateix dia parlàvem del
Secretari. Les afirmacions que vostè avui ha dit que es tornava a rectificar.
Sr. Alcalde-President : Ara no parlem del Secretari.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, vostè diu el que
li dóna la gana.
Sr. Alcalde-President : Sí, .....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I faltant a la veritat. Faltant a
la veritat, tant en un cas, com en altre, com en altres ocasions.
Sr. Alcalde-President : Quan vulgui li contesto.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, vull que em contesti
quan ho hagi acabat.
Sr. Alcalde-President : Vinga.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Apart que vostè va parlar
amb el Sr. Joan Andreu Martínez per telèfon, Director General d’administració de Seguretat, el
qual havia de venir a Sant Fruitós a signar aquest conveni, s’havia de desplaçar; una signatura
que ja feia temps que estava programada, amb el què això representa per un Director General;
apart d’ell, havien de venir dos Subdirector generals, un d’ells era el Sr. Josep Rafart. Tenia
vostè la possibilitat de parlar amb el Sr. Josep Rafart i demanar-li explicacions. Té vostè el seu
telèfon. Però no ho va fer. A mi em sap molt greu, que realment, tenint la informació que vostè
tenia va voler vendre el què vostè volia. I això és faltar a la veritat i això és dir mentides. I
m’agradaria saber també, el Sr. Agustí Masana, com a regidor responsable d’aquest conveni,
sabent que els altres municipis que han signat aquest conveni, tampoc han pagat i s’ha
condonat aquest deute o part del deute, s’ha anat condonant amb totes les aportacions que ha
fet la Policia Local, perquè no va fer alguna cosa ?
.....
Sr. Alcalde-President : Estem ? Sí ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Això que s’ha condonat a tots els municipis és fals.
Sr. Alcalde-President : Bé.

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

56

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : N’hi ha que han pagat. N’hi ha que no, però n’hi ha que han pagat. Vostès estan
signant un conveni que diu que s’ha de pagar , què s’ha de fer, paguem o no paguem ? No ?
això és del 9 de desembre de 2008. I quan es signa, es signa una quota d’alta de 404,03 € i
una quota mensual de 280,83 €. Aquí hi ha hagut un impagament des de 2008 a 2011. El què
no poden fer ara és canviar el tema. El problema és aquest : no s’ha fet front pel que fos, pel
que no es va transmetre potser l’acord del Ple a Intervenció. Pel que fos. I no s’ha pagat, això.
Poc abans de signar aquest conveni quan ja sabíem que venia el Sr. Felip Puig, que és el
primer que havia de venir, se m’informa que diuen “ves, que tenim un deute” i dic “osti, de
quant ?” i se’m comuniquen aquests 6.503,06 €. Dic “doncs ho tenim malament, perquè no sé
d’on sortiran”. I sí que llanço una llança a favor del Caporal, que és el que va moure fitxa i es va
preocupar per informar de dir “ostres, aquests 6.000 € ens constaran ara de treure d’algun lloc”,
perquè lògicament no estaven previstos dins el pressupost. I és quan s’arriba a dir “bé, tranquil,
perquè el que també interessa, tot s’ha de dir, quan dues parts estan interessades a tirar coses
endavant, doncs, enlloc d’haver-hi un estira i arronsa, el què sí que hi ha és una proximitat i dir
“això ho hem d’arreglar d’alguna manera”. ...... I és quan d’alguna manera s’inventen aquest
abonament que ho fan passar com atestats : un del 2008, 13 del 2009, 47 del 2010 i 50 del
2011. I així aconseguim o s’aconsegueix rebaixar aquesta xifra de 6.500 € a aquests 2.000 que
hem d’aprovar avui. Senzillament, és això.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Li contesto, intento, totes les preguntes que m’ha fet,
però abans de començar a contestar, és increïble l’art que té vostè per desviar les seves
responsabilitats quan governava. I aquest Alcalde no té cap intenció d’anar sempre contra els
que governaven abans : fa una estona i avui mateix, vostès ho han sentit, que parlàvem que es
va aconseguir pagar en 40 dies, doncs, fantàstic, digui’m vostè a qui he de felicitar que el vaig a
felicitar. Però jo no tinc perquè felicitar, ni tinc perquè callar-me quan jo passo vergonya, perquè
a mi em truquen dient que els dec 6.500 € una administració d’un conveni que va signar el Sr.
Rafart l’any 2008. O sigui, és que és clar, doncs, és clar que passes vergonya; escolta, és com
si tu arribes a casa i et truca el de la botiga i et diu “escolta, que amb la que estaves casat
abans em deu a mi no sé quan de la botiga”. Home, doncs això és una mica el què va passar;
que aquí truquen i diuen “senyors de l’Ajuntament, escolti, no passa res, eh ? però ens deuen
6.500 €; no passa res, eh ? som amics, però ens deuen 6.500 €”. I perquè a tu et puguin
condonar una part del deute, el primer que hi ha d’haver és una reclamació del deute. I ja que
vostè és comptable, ho hauria de saber; perquè a tu et pugui dir jo que em pagues menys, el
primer que t’he de reclamar és el que em deus. I un cop ja t’he reclamat a tu el que em deus,
com que jo dec una altra cosa, escolta, el compte de la vella, que deien les àvies i que encara
es diu. Però el primer que està clar, per fer el compte de la vella, és saber què em deus tu a mi.
I llavors, si de cas, parlem del què et dec jo a tu. I si tu em deus 6.500 i resulta que hi havia
atestats i tal i ells me n’han de pagar 4.000 no sé quants, doncs, al final, escolta, no em donis
els 6.500 perquè jo te n’hauré de donar 4.200; escolta, me’n dones 2.300 i ens hem arreglat.
Però que jo en dec 6.500, vaja, això aquí i a la Xina. I això és el primer que hi ha : escolti, vostè
em deu aquests diners; ara, miri, no me’ls pagui perquè jo n’hi dec 4.200. Doncs, au, mira, hem
estat de sort. Perquè sinó, és el què deia el Sr. Masana : sí, 3.800 € ventilats per unes
jardineres que no sabíem i després 6.500 € ventilats per un conveni que sabíem de l’any 2008.
2009, 2010, 2011 i ara al 2012, nosaltres rasquem-nos la butxaca pels incompliments del
govern anterior. Ah, i a sobre, no puc enfadar-me amb ells, eh ? No. No, Sr. Batanés, no
s’enfadi amb el govern anterior, home, és que sembla que els tingui mania. Home, home, és
que de què parlem.
I parlant del Sr. Rafart : miri, jo pel Sr. Rafart, sóc transparent. I al Sr. Rafart me l’he trobat en
molts actes i quan el vaig a saludar, sempre li cau alguna cosa a terra i no em veu. A mi, el Sr.
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Rafart no em saluda; i com que no em saluda, què tinc, he de trucar-lo ? El vaig trucar un dia
perquè m’expliqués una cosa referent a un tema important d’aquest Ajuntament i em va dir que
es recordava de res. Doncs jo, al Sr. Rafart, escolti, el Sr. Rafart ha abdicat de la seva funció
d’ex-Alcalde; doncs, fora. Això, perquè li quedi clar, que diu que jo puc agafar i trucar per
telèfon al Sr. Rafart. Home, és que això ja té “tintes de cachondeo”, això que està dient la
senyora Mercè Casals en aquesta sala.
I una altra preocupació : jo vull pensar que ens han punxat el telèfon en aquest Ajuntament. I
això és molt seriós, perquè que un Alcalde tingui una conversa amb un Director General de la
Generalitat de Catalunya que es diu Joan Andreu Martínez Hernández i aquesta conversa la
sàpiga la Sra. Mercè Casals, o m’han punxat el telèfon o aquest Sr. Joan Andreu Martínez
Hernández em sentirà , perquè ha fet pública una conversa d’un Alcalde. Així que poca broma,
eh ? Poca broma amb el “cachondeo” aquest que estem parlant, eh ? Si resulta que ara jo,
quan tinc una conversa amb un Director General li dec haver de demanar primer si li explicarà
la conversa a la Sra. Mercè Casals. A mi, ja m’ho van dir “compte, que tots són de CIU”. Però,
collons – perdoneu per l’expressió – però avui potser, avui potser, ha sortit a la llum alguna
cosa greu, eh ? perquè la Sra. Mercè Casals acaba de fer pública una conversa que jo he
tingut amb el Sr. Joan Andreu Martínez Hernández, Director General de la Generalitat de
Catalunya. Compte, compte amb això. Perquè o m’han punxat el telèfon o aquest senyor li ha
explicat la conversa a la Sra. Casals. I, per cert, la conversa amb aquest senyor va ser el
dimarts següent. Perquè jo el vaig trucar el mateix dia, perquè evidentment, el què ha dit el Sr.
Agustí Masana, necessitàvem explicacions, necessitàvem saber de què parlàvem. I què varem
fer ? Trucar. I jo al Sr. Joan Andreu Martínez Hernández el vaig trucar el divendres. Aquest
senyor no em va poder atendre i varem parlar el dimarts següent. Contextualitzem : divendres
fem la nota de premsa, dissabte ho publica Regió 7 i dimarts parlo jo amb el Sr. Joan Andreu
Martínez Hernández. Conversa que resulta que ha sortit a la llum pública i la Sra. Mercè Casals
me l’ha explicat a mi. Home, doncs a mi, no m’agrada. I jo demà trucaré al Sr. Joan Andreu
Martínez Hernández demanant-li explicacions. Perquè no m’ha agradat. Home, jo em pensava
que, com a Alcalde, ostia, quan parlava amb un Director General, home, hi havia un mínim de
privacitat, no ? del què parlàvem. Doncs es veu que no, es veu que no. Haurem de mirar, Sr.
Secretari, si tenim els telèfons punxats. És que és tant aberrant, disculpeu-me, que no sé què
més dir. En tot cas, era cert que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages devia diners a la
Direcció General de la Policia. Perquè al final, aquest senyor que està assegut aquí, que és
una joia d’individu, ha fet mans i mànigues per tenir els 2.300 no sé quants € per pagar; és que
és clar, diguem les coses pel seu nom. I després, tinc simpatia jo, cap a la gent que
governàveu abans ? Home, a estones, no. I algunes estones, sí. Però algunes estones, no. I el
què fem és informar a la població. I quan s’ha de signar un conveni i no es signa, per
precaució, home, s’ha de notificar, no ? Què havíem de fer ? doncs fer una nota explicativa a la
premsa. I escolti, com li deu haver dit el Sr. Joan Andreu Martínez Hernández, li deu haver dit
que ell em va donar explicacions, fins i tot, amb un to de certa disculpa, dient “home, senyor
Alcalde, potser li havien d’haver explicat molt temps abans, això; bé, doncs, ja està. Escolti, no
passa res, no passa res, ja ho arreglarem, ja pagarem”. I prova d’això és que avui aprovem
això. Però és que em sembla .... em sembla una vergonya a mi, la que vaig passar i la que ara
haguem d’explicar això. En tot cas, bé, queda explicat i disculpin pel meu to, però és que m’ha
semblat greu que un Director General esbandeixi una conversa que he tingut amb ell. Ho trobo
lleig, la veritat. En tot cas, ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, si em deixa....
Sr. Alcalde-President : No, no, ... no deixo...
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, és que tinc dret a fer
una segona intervenció...
Sr. Alcalde-President : Doncs, guati, doncs vagi al Jutjat.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, senyor. No, senyor.
Sr. Alcalde-President : Doncs vagi al Jutjat, com ha fet amb el ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, el senyor
Director General ....
Sr. Alcalde-President : Passem a votar l’aprovació d’aquesta....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El Sr. Director General em
va atendre...
Sr. Alcalde-President : ... d’aquesta addenda. Si segueix parlant, no l’escoltarem. Vots a
favor. Vota, senyor ... ? Vuit vots a favor.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : La totalitat.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : La totalitat, Sr. Batanés.
Sr. Alcalde-President : La totalitat. M’equivoco, eh ? Bastant. Però també pot utilitzar un altre
to per dir-ho, eh ? I li agrairem tots plegats.

VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

17. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 62/2012-B, interposat pels
regidors del grup municipal CIU, contra l’acord de Ple de data 14.12.11, en virtut del
qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de
19.10.11, consistent en l’aprovació del contracte d’arrendament del Teatre Casal
Cultural.
En data 7.3.12 ( registre d’entrada núm. 1043 ) s’ha rebut per part del Jutjat contenciós
administratiu núm. 13 de Barcelona, escrit de 29 de febrer de 2012 comunicant la interposició
de recurs contenciós administratiu per part dels regidors del grup municipal CIU de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, Sra. Mercè Casals Martínez, Sr. Vicenç Llorens Concustell, Sr.
Roger Grandia Borràs, Sra. Dolça Olga González Recacha i Sr. Pere Canyes Serra, contra
l’acord de Ple de data 14.12.11, en virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició
interposat contra l’acord del Ple de 19.10.11, consistent en l’aprovació del contracte
d’arrendament del Teatre Casal Cultural.
Tanmateix, el Jutjat requereix a l’ajuntament per personar-se, trametre l’expedient en el termini
de 20 dies i emplaçar a aquells que apareguin interessats a l’expedient, condició que a la vista
de l’expedient ostenta l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant Fruitós de Bages.
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Atès que l’article 22.2.j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 52.2.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya, disposen que correspon al Ple l’atribució de
l’exercici de les accions administratives i judicials en matèries de la competència respectiva i
havent estat aquest l’òrgan que va adoptar els acords ara recorreguts.
Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan judicial.
Atès que es considera procedent sol.licitar a la Diputació de Barcelona assistència jurídica en la
seva modalitat de defensa judicial per a la defensa d’aquest recurs.
En quant a que la representació processal aquest Ajuntament, té atorgats poders per a plets a
favor del Procurador de Barcelona, D. Àngel Joaniquet Ibarz.
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Comparèixer i oposar-se al recurs número núm. 62/2012-B interposat pels regidors
del grup municipal CIU de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Sra. Mercè Casals Martínez,
Sr. Vicenç Llorens Concustell , Sr. Roger Grandia Borràs, Sra. Dolça Olga González Recacha i
Sr. Pere Canyes Serra, contra l’acord de Ple de data 14.12.11, en virtut del qual es va
desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 19.10.11, consistent en
l’aprovació del contracte d’arrendament del Teatre Casal Cultural.
Segon.- Emplaçar a l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant Fruitós de Bages com
a codemandat en el recurs contenciós administratiu núm. 62/20012-B, interposat pels regidors
del grup municipal CIU, que es segueix davant el JCA núm. 13, perquè si ho consideren
convenient per a la defensa dels seus drets, puguin personar-se com a codemandats en un
termini de 9 dies davant els esmentats Jutjats, notificant-los també que l’expedient administratiu
al qual fa referència el recurs, és l’acord de Ple de data 14.12.11, en virtut del qual es va
desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 19.10.11, consistent en
l’aprovació del contracte d’arrendament del Teatre Casal Cultural.
Tercer.- Encomanar la representació de l’Ajuntament al procurador del Col·legi de Procuradors
dels Tribunals de Barcelona, Sr. Àngel Joaniquet Ibarz.
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, a través del Servei d’Assistència Jurídica Local,
l’assistència jurídica consistent en la defensa judicial en els esmentats recursos i ENCOMANAR
la defensa jurídica al Lletrat/da que nomeni la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Disposar la tramesa de còpia foliada i numerada de l’expedient administratiu als Jutjat
contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona.
Sisè.- De conformitat amb el que disposa l’article 38 de la Llei jurisdiccional, es comunica a
aquest Jutjat que no existeix cap altre recurs sobre aquest assumpte.
Sr. Alcalde-President : Alguna pregunta o comentari per part dels grups municipals ? Per part
de CIU ?
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Jo, si
em permet....
Sr. Alcalde-President : Sí, perdó ? Disculpi, Sr. Casero. Endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Imagina’t, no.... ?
Sr. Alcalde-President : Imagina’t no ? cap comentari ? Doncs, grup del PSC.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
vejam. Penso que aquesta és una molt mala notícia pel municipi i permeti’m que els digui i els
ho digui a la cara. M’han decebut moltíssim, senyors regidors i regidores de CIU. Perquè vostès
estan obrint una porta ... Sí, ara ? Se sent ? No se sent ? ...
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero, endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Ara ? Se
sent ? Sí ? Gràcies. Els comentava als regidors i regidores de CIU que ens havien decebut molt
perquè han obert una porta que pot ser molt perillosa per la convivència al municipi. I els ho dic
tal i com ho sento, sense cap mena d’interès personal ni polític amb el temari que vostès estan
portant. Jo em pregunto, em pregunto que si tots estem d’acord que som regidors i regidores
de l’Ajuntament, que estem aquí per fer política, què hauríem d’haver fet els grups que estàvem
a l’oposició anteriorment amb totes aquelles nefastes gestions que van dur a terme vostès –
clavegueram, biblioteca, cobert, passera, etc, etc, etc - ; sempre hem tingut clar que el nostre
contingut en aquest Ajuntament, en aquesta sessió plenària era de fer política, no d’anar als
tribunals. I més en un tema que vostès van tenir anys i panys per poder trobar una sortida a
aquest equipament que tenim, que és el Casal Cultural i que no van ser capaços de reeixir, no
van ser capaços de donar-li solució. Com que la solució que s’ha donat, no és del seu grat, se’n
van als tribunals. Permeti’m que els ho torni a repetir i espero que em sentin tots : m’han
decebut moltíssim, ens han decebut moltíssim.
Sr. Alcalde-President : Per part de Gent fent Poble, Sra. Flotats ? Res a aportar ? CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Alcalde-President : Endavant, doncs.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, no vull entrar en el tema
del recurs que hem presentat, perquè ve a ser el mateix recurs que nosaltres varem presentar
en aquesta Sala i que va ser desestimat per l’equip de govern. I evidentment, que si no hi
hagués hagut aquesta desestimació, ara no estaríem al contenciós administratiu. Nosaltres
estem complint amb la nostra obligació, Sr. Casero, i el que estem fent és fer política, m’entén
? Si per fer política, si cal, per defensar els interessos municipals s’ha d’anar al Jutjat, doncs, hi
haurem d’anar. Senzillament, es tracta que es facin les coses ben fetes i que es diguin les
coses clares i no s’amaguin, s’intentin amagar actuacions amb contractes. I és això,
senzillament és això. Nosaltres no estem satisfets, perquè ? Estaríem satisfets si s’hagués
tingut en compte el nostre recurs en aquesta Sala i no es va fer. Bé, doncs, nosaltres
continuem. Tenim una convicció que tenim raó en els diferents punts que exposem i ens
sembla de llei utilitzar els recursos que té un grup municipal, igual que qualsevol altre ciutadà
quan no està d’acord amb un acord que s’ha pres en un plenari. Per tant, no dramatitzi tant la
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situació. No estem aquí per anar en contra de tot. Els estem demostrant que estem votant a
favor moltíssimes de les propostes que vostès fan o ens abstenim. Però en contra, n’hem votat
poques. I si votem en contra, argumentem les nostres explicacions. Per tant, estem fent
política, Sr. Tomàs, estem exercint el dret que tenim. I a més a més, per desgràcia en aquesta
Sala de plens, sembla que al final serà l’única via, perquè no es respecten els nostres drets
com a regidors contínuament, pel Sr. Batanés, i potser haurem d’anar més enllà en altres
assumptes, malgrat que a nosaltres no ens agradi.
Vull fer referència també, com sempre, a les declaracions del Sr. Batanés al Regió 7....
Sr. Alcalde-President : Ja les trobàvem a faltar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... sobre aquest punt.
Sr. Alcalde-President : Si.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no les trobàvem a faltar.
Sr. Alcalde-President : Oh, com cada cop...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És que vostè, Sr. Batanés,
és vostè qui truca al diari, vostè qui explica les coses.
Sr. Alcalde-President : Bé, jo truco al diari o em truca el diari a mi.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs, el diari el truca i
vostè fa les afirmacions que li semblen. En aquest sentit, referent a la notícia que surt, el titular
diu “El Jutjat admet el recurs de CIU contra el contracte del Casino de Sant Fruitós”; bé, vostè,
ens diu una mica el què ens diu ara el Sr. Tomàs, que “CIU ens acusa a nosaltres de
judicialitzar la política municipal”. No som nosaltres que estem judicialitzant, ja ho he explicat;
nosaltres estem seguint un camí que ens permet la Llei i que usa qualsevol veí del nostre
municipi, qualsevol persona afectada. Per tant, estem fent dret d’aquest ús que, malgrat que a
vostè Sr. Batanés no li agradi, és un dret que tenim. I aquest vostè no ens el pot reprimir, miri.
Que segurament li agradaria poder-ho fer. Doncs, en aquest cas, no ens pot reprimir aquest
dret. Ja ens reprimeix tots els que pot. A vostè no li concerneix fer-ho i, per tant, haurà
d’assumir-ho.
Després parla vostè de mesures cautelars, que és possible que el Jutge dicti mesures
cautelars. Deixi’m que expliqui en aquesta Sala que el grup municipal hauria pogut sol.licitar les
mesures cautelars i no ho hem fet, perquè no volem crear cap perjudici al municipi, en aquest
sentit. Nosaltres entenem que el Casal Cultural és un equipament necessari, així ho hem dit
sempre, i mai hem estat en contra del contracte de lloguer, com a tal. Mai, que hi ha altres
sortides, sí que es podia haver fet de moltes altres maneres. Però mai hem estat en contra
d’això. I per tant, expressament varem dir que no demanaríem mesures cautelars perquè no
volem que el municipi es quedi sense el Casino provisionalment. Ho podíem haver fet i no ho
hem fet. I d’això vull que en quedi constància. Perquè no anem “en contra de”, volem que surti
a la llum la veritat d’un contracte de lloguer que no s’ha explicat bé. I punt. I continuo amb la
seva fixació contra la meva persona, Sr. Batanés. Vostè està fixat en mi.
Sr. Alcalde-President : No.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, perquè, és clar, només
sap fer al.lusions concretes a la meva persona. I aquí diu textualment “nosaltres n’hem
aconseguit un de 800; ella en va negociar un de 1.000 € i nosaltres n’hem aconseguit un de
800. I suposo que aquesta ràbia, aquesta ferida, és la que l’ha fet actuar per la via judicial”.
Però vostè on viu, Sr. Batanés ? Vostè es pensa que jo estic aquí per ràbia ? Vostè no sap que
jo sóc la cap de l’oposició ?
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Vostè no sap quin és el
treball de l’oposició en un municipi ?
Sr. Alcalde-President : Per això em refereixo tant sovint a vostè, que és la cap de l’oposició.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, perdoni. Vostè està
personalitzant. I aquí no personalitzem, aquí estem tractant temes municipals. I els diu la Sra.
Mercè Casals perquè és la portaveu del grup municipal de CiU, únic grup a l’oposició.
Sr. Alcalde-President : Doncs endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però en cap moment vostè
es pot referir a mi personalment per un sentiment que jo pugui tenir, perquè vostè el desconeix
completament. I vostè confon els termes, s’ho agafa tot com un atac personal.
Sr. Alcalde-President : Jo crec que ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Escolti’m, Sr. Bat... Deixi’m
parlar, si us plau, que és el meu torn. Sr. Batanés.
Sr. Alcalde-President : Jo crec que està desviant, jo crec....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No estic desviant, estic
parlant de les declaracions que vostè ha fet.
Sr. Alcalde-President : ... està desviant, jo crec que està desviant vostè el tema. Jo crec que
està desviant vostè el tema del què són les explicacions que li ha demanat el Sr. ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No estic desviant el tema.
Sr. Alcalde-President : I està sortint ara aquí amb una altra temàtica....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, és que estic parlant
d’unes declaracions....
Sr. Alcalde-President : Jo li diré....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’unes declaracions que ha
fet vostè sobre aquest acord.
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Sr. Alcalde-President : Jo li diré el següent : si segueix parlant de com ens tractem vostè i jo,
ho acabarem aviat, perquè plegarem i ens n’anirem a casa. Estem parlant d’un tema que figura
a l’ordre del dia, que són els punts que a la part expositiva ha dit el Secretari. Per tant, cenyimnos a això i no ens vingui a explicar que vostè és el cap de l’oposició, que ja ho sabem. Per
tant, cenyim-nos al què diu ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Cenyim-nos a això, Sr.
Batanés, cenyim-nos a això.
Sr. Alcalde-President : Doncs vinga.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Nosaltres hem fet el camí
que ens pertocava fer amb les nostres conviccions.
Sr. Alcalde-President : Perfecte.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I, per tant, ....
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... no s’han fet ni per ràbia ni
per ferida. D’acord ?
Sr. Alcalde-President : Endavant. Vostè ha dit que ha exercit un dret que la llei li permet i
aquí, no crec que ningú dels aquí presents, posi en dubte això, perquè tant les meves
declaracions com les que ara ha fet el Sr. Casero, com les que podia fer, simplement diu que
sap greu que es judicialitzi la vida política. Però, són , evidentment, el nostre punt de vista, per
això el manifestem. És que jo crec que no hi ha res dolent en això. En tot cas, vostès han
exercit un dret; tenien el seu dret a fer-ho i ho han fet. Doncs, endavant. I en aquest sentit, aquí
hi ha una part expositiva que diu que el què fa l’Ajuntament és personar-se, com no pot ser
d’una altra manera, i designar procurador i demanar assistència jurídica a la ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, i en aquest punt,
m’agradaria fer una petita intervenció. A l’acord, com que el mateix punt diu “comparèixer i
oposar-se”, evidentment, no podem votar a favor. Evidentment, estem a favor que
compareguin, però evidentment , no estem a favor que s’hi oposin. Per tant, ...
Sr. Alcalde-President : Té la seva lògica, és lògic.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Molt bé.
Sr. Alcalde-President : El Sr. Casero, no sé, com que ell ha intervingut, tot i que després la
cosa s’ha desviat cap a la meva persona, com és de costum, però vostè era el que feia la
intervenció. No sé si vol dir alguna cosa més.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, jo
penso que m’ha semblat que el que li he dit, em refermo totalment en aquesta postura....
Sr. Alcalde-President : D’acord.
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... i
continuar dient que vostè sap que no és el camí, però... vostès sabran el que fan.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. En quant al tema de les mesures cautelars, també sàpiguen
vostès que quan tu demanes mesures cautelars, ho has de tenir molt clar que guanyis, perquè
si no guanyes, després igual et toca pagar a tu per l’import de les mesures cautelars.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No s’ha fet per això, Sr.
Batanés. I ho he explicat molt clar.
Sr. Alcalde-President : En tot cas, jo estic informant a la ciutadania perquè sàpiguen, perquè a
vegades la mesura cautelar serveix d’escut per dir “mira que sóc bo, que no l’he demanat”,
però també és un tema de feblesa, perquè quan tu no demanes mesures cautelars, vol dir que
no ho tens clar que guanyaràs, perquè....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No és el nostre cas, Sr.
Batanés.
Sr. Alcalde-President : ... si tu demanes mesures cautelars, normalment et fan posar una
fiança, si hi ha diners pel mig; i si perds el judici, has de pagar danys i perjudicis per aquells
beneficis que l’altre ha deixat de percebre mentre s’han aplicat les mesures cautelars.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Aquest no és el cas.
Sr. Alcalde-President : I, en tot cas, ....
..... ( Un veí vol intervenir en el debat )
Sr. Alcalde-President : No, no pot intervenir, senyor, no pot intervenir. Sinó, haurà de marxar.
No, doncs, haurà de marxar de la sala. Haurà de marxar de la Sala. Disculpi, però no pot
intervenir. En tot cas, en tot cas,....
..... ( Aquest mateix veí insisteix en intervenir )
Sr. Alcalde-President : És igual, Jordi, Jordi, ....
..... ( Aquest mateix veí torna a insistir en voler intervenir )
Sr. Alcalde-President : XXX, XXX, no, calmi’s, si us plau. Bé, en tot cas, ....
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Què està passant ?
Sr. Alcalde-President : Anem a la votació.
..... ( Aquest mateix veí torna a insistir en voler intervenir )
Sr. Alcalde-President : XXX, si us plau. XXX, guardi silenci i respecte, si us plau. Molt bé,
doncs, votem.
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VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CINC EN CONTRA ( 5 CIU ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ).

PRECS I PREGUNTES
No consten precs ni preguntes a l’ordre del dia de la sessió.

La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-tres hores i deu 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.

CPISR-1 C
Santiago
González
Castellanos
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