AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 11 D’ABRIL 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 )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les vint hores del
dia dimecres onze d’abril 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, el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

-

SR. SECRETARI :
Sr. Santiago González Castellanos
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de Ple celebrada el 14 de març
de 2012.
Per unanimitat s’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària de Ple celebrada el 14
de març de 2012.
Sr. Alcalde-President : Hi ha algun comentari ? Digui, Sra. Casals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, hi havia en la
transcripció d’una de les meves intervencions, en que parlàvem del sou del Secretari,
hi havia la transcripció feta en un import de 160.000 € i la meva intervenció van ser
60.000 €. Només corregir això.
Sr. Alcalde-President : Es va corregir ? Sí ? Està corregit, doncs. Molt bé, gràcies.
L’aprovem doncs, amb aquesta correcció.

Control de l’acció de govern
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària.

•

•

•

•

•

Decret d’Alcaldia de data 1 de març de 2012, mitjançant el qual es disposa el
cessament amb efectes del dia 1 de març de 2012 del Sr. Roger Cots i
Valverde com a Secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i s’ordena
la formalització formalitzi a l’efecte l’acta de cessament.
Decret d’Alcaldia de data 2 de març de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
llista definitiva 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 data 5 de març de 2012 mitjançant el qual s’aprova la
despesa i s’autoritza el pagament al diari Regió 7 per la publicació d’un anunci
oficial corresponent a l’expedient 1/2012 de la sol.licitud d’autorització d’usos i
obres provisionals consistents en la construcció de dues pistes de pàdel del
Club Tennis Manresa amb càrrec a la partida pressupostària 12.920.22603.
Decret d’Alcaldia de data 8 de març de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
despesa i el reconeixement de l’obligació corresponent a la relació de factures
descrita en el present acord, composta de 3 factures, i que suma un total amb
l’IVA inclòs de 1107,26 €.
Decret d’Alcaldia de data 8 de març de 2012, mitjançant el qual es dóna per
assabentat l’Ajuntament 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; i es sol.licita al Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de
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Barcelona que si transcorreguts els dies atorgats a l’efecte no s’ha procedit al
pagament de les costes, procedeixi a l’esbrinament dels possibles recursos que
pugui tenir la part condemnada en costes, per tal que es pugui fer efectiu el
pagament de les mateixes, si s’escau, en via executiva ( 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 prendre les mesures de
restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic alterat per l’apilament
de peces prefabricades de 10 metres de llarg per 3 metres d’amplada i uns
0,25 metres de gruix, a més de diversos materials i elements metàl·lics per al
seu transport, que s’estan realitzant per XXXX, en la parcel·la 72 del polígon
14, propietat de XXXX ( expedient 6622,07,002/12 ).
Decret d’Alcaldia de data 9 de març de 2012, mitjançant el qual s’ordena la
retirada d’un vehicle abandonat marca ROVER, model 420 SDI, amb plaques
de matrícula B-6431-UG, per tal que sigui tractat com a residu sòlid urbà per
un gestor de residus autoritzat, a més de procedir a la seva baixa a la Direcció
Provincial de Trànsit.
Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2012, mitjançant el qual es corregeix
el Decret d’Alcaldia de 8 de març de 2012 corresponent a l’expedient 045/2012
( aprovació de la despesa i reconeixement de l’obligació de factures de mòbils
de venciment urgent ) en el sentit de corregir la redacció del punt tercer de la
part dispositiva pel que fa referència a l’any del pressupost i la data de la seva
aprovació inicial.
Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2012, mitjançant el qual s’’aprova la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de les proves selectives per la
provisió temporal d’una plaça d’oficial 1a electricista mitjançant contracte de
relleu per jubilació parcial del seu ocupant i creació de borsa de treball.
Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2012, mitjançant el qual es deixa
sense efectes l’autorització de delegació de les funcions de secretaria
aprovada mitjançant decret d’Alcaldia de 19 de gener de 2012 a partir de la
data de cessament del sr. Roger Cots Valverde subscrita el dia 1 de març de
2012 pels motius manifestats a la part expositiva; i es notifica a les àrees amb
expressa indicació, a efectes informatius, del règim de funcionament respecte a
la proposta de documents per signatura del ViceSecretari en funcions de
Secretari conforme al regim jurídic aplicable als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal.
Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2012, mitjançant el qual s’ordena la
retirada d’un vehicle abandonat marca MERCEDES-BENZ, model 18402, amb
plaques de matrícula AHP421 i remolc marca KASSBOHRER amb plaques de
matricula UP659 ambdós de Lituània per tal que sigui tractat com a residu sòlid
urbà per un gestor de residus autoritzat, a més de procedir a la seva baixa a la
Direcció Provincial de Trànsit.
Decret d’Alcaldia de data 19 de març de 2012 mitjançant el qual s’aprova la
contractació amb caràcter d’urgència a la Sra. Elisa Elena Garcia Puig, com a
Tècnic de joventut, amb un contracte de treball d’interinitat a temps complert
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per a substituir a la titular de la plaça amb reserva de lloc de treball, amb
efectes del 26-03-2012 i fins a la finalització del gaudiment del permís per
maternitat de la titular de la plaça.
Decret d’Alcaldia de data 21 de març de 2012, mitjançant el qual s’incoa
expedient per a l’acceptació de la cessió d’ús de part de l’immoble emplaçat al
carrer Sant Benet número 6 de Sant Fruitós de Bages d’acord amb la sol·licitud
efectuada per la Mínima Congregació de Serventes del Sagrat Cor de Jesús.
Decret d’Alcaldia de data 21 de març de 2012, mitjançant el qual s’encarrega a
Aigües de Manresa, S.A. l’execució, amb caràcter d’urgència, de les obres de
reparació del col.lector situat al marge esquerre del Torrent Bo, per import de
20.403,72 € més 3.672,67 € d’IVA (total 24.076,39 €), segons pressupost RE
2012/1174, en tant que mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament, d’acord
amb les següents condicions, i fent-se efectiva aquesta despesa amb càrrec a
la partida 23 161 21004 del pressupost municipal vigent, havent-se de procedir,
no obstant, a la corresponent regularització en el Pla de reposicions i millores
2012 en clavegueram a Sant Fruitós de Bages.
Decret d’Alcaldia de data 26 de març de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de les proves selectives per la
creació d’una borsa de treball d’auxiliars de geriatria de la Residència d’avis
municipal per cobrir les necessitats d’ocupació temporal que es produeixin
durant un període de dos anys.
Decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2012, mitjançant el qual es designen
les àrees i els llocs de treball considerats com a serveis mínims a cobrir davant
la convocatòria de vaga del proper dia 29 de març de 2012, la prestació dels
quals té la consideració d’essencial : llar d’infants, un terç de la plantilla;
residència, servei habitual de dia festiu; ajuda a domicili, serveis urgents,
necessaris i inajornables; atenció al públic i servei de registre, dues persones al
registre d’entrada.
Decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2012, mitjançant el qual s’ordena el
pagament de la nòmina del personal de l’ajuntament corresponent al mes de
març de 2012 ( de l’1 al 28 de març ).
Decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2012, mitjançant el qual s’ordena la
retirada d’un vehicle abandonat marca FORD, model MONDEO, amb plaques
de matrícula B-2783-VS per tal que sigui tractat com a residu sòlid urbà per un
gestor de residus autoritzat, a més de procedir a la seva baixa a la Direcció
Provincial de Trànsit.
Decret d’Alcaldia de data 28 de març de 2012, mitjançant el qual es contracta
amb caràcter d’urgència a la Sra. Yamina Mansouri amb un contracte de treball
d’interinitat a temps complert per a substituir a la titular de la plaça amb reserva
del lloc de treball pel període 2 al 9 d’abril amb la categoria professional de
cuinera ( Grup C2 nivell 11 ); i a la Sra. Ihssan el Boufrassi amb un contracte
de treball d’interinitat a temps parcial ( 53,33% de la jornada ) per a substituir
a la titular de la plaça amb reserva del lloc de treball pel període del 31 de març
a l’1 d’abril i del 7 al 8 d’abril, amb la categoria professional de cuinera ( Grup
C2 nivell 11 ).
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Decret d’Alcaldia de data 29 de març de 2012, mitjançant el qual s’aprova i es
sel.lecciona el document tècnic anomenat “Avantprojecte per a la reducció de
riscos d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel casc antic urbà de Sant
Fruitós de Bages”, i concórrer a la convocatòria de subvencions formulada per
l’Ordre GRI /8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER, Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la
convocatòria per presentar sol.licituds.
Decret d’Alcaldia de data 30 de març de 2012, mitjançant el qual s’ordena el
pagament de la nòmina del personal de l’ajuntament corresponent al mes de
març ( del 29 al 31 de març ) de 2012.
Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2012, mitjançant el qual es resol concedir
la cessió de dades del Padró municipal d’habitants de Sant Fruitós de Bages al
Cap de la Policia Local, atès que es tracta de dades necessàries per l’exercici
de les seves competències i exclusivament per assumptes en els que la
residència o el domicili són dades rellevants.
Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
despesa i el reconeixement d'obligació corresponent a la relació de factures
descrita en el present acord, composada de 2 factures i que suma un total amb
l'IVA inclòs de 425,12 €.
Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova el
pagament a justificar i ordenar el pagament no pressupostari a favor de
l'empresa Electromecànica Repsa, per la quantitat de 143,49 € corresponent a
la despesa per l'adquisició d'un suport en vehicle per l'ancoratge d'equipament
informàtic i tècnic per la realització d'operatius de control de velocitat segons
l'informe del Cap de Policia Local.
Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aproven els
pagaments no pressupostaris corresponents a les provisions de XXXX i de
XXXX per un total de 713,42 €.

Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, algun aclariment que s’hagi de fer ? D’acord,
gràcies.
El Ple en resta assabentat.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a la
sessió de 19 de març de 2012.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
corresponents a la sessió de 19 de març de 2012.
Sr. Alcalde-President : Algun aclariment, algun comentari respecte els acords de la
Junta de Govern Local ?
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies.
4. Informació de les regidories.
Regidoria de Recursos humans :
Sr. Alcalde-President : Li passo la paraula, en primer lloc, a la regidora Manoli Martín,
que ens farà el comentari sobre la nova empresa de prevenció de riscos laborals que
s’ha contractat a l’Ajuntament. Manoli, quan vulguis.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Hola, bona tarda. A
veure, com posa el punt 3.7, actualment s’ha fet tot el procediment per a la
contractació de la nova empresa de prevenció de riscos laborals. L’empresa que , un
cop fet l’estudi, surt guanyadora del concurs és MUNBY. Aquesta empresa, els
beneficis que aconseguim amb aquesta nova contractació, és un estalvi de... passem
a estalviar la quota trimestral i a més a més tindrem el què és més cobertura. Fins ara
s’estava pagant una quota fixa de 13.879 € amb IVA inclòs; i ara hi haurà una quota
màxima de 9.927,28 € amb IVA inclòs. Això són quotes anuals. Diem màxima, perquè
a diferència amb l’anterior contracta que teníem signat, en aquest cas, a l’hora de fer
les revisions mèdiques ens cobraran pel nombre de revisions fetes ; i abans era una
quota fixa.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies.
Regidoria d’Ensenyament :
Sr. Alcalde-President : Hi ha un altre punt, que ens comentarà la regidora Marta
Flotats, que és un conveni de pràctiques que s’ha signat per la llar d’infants.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, bona nit. Amb la
voluntat que els nanos de l’institut tinguin un contacte amb la vida laboral del nostre
poble, pensem que estem en el deure de facilitar tant com ens sigui possible les
pràctiques pels alumnes que ens les requereixin, a establiments, empreses i serveis
del nostre municipi. Així que ha començat una noia el passat mes de març a les seves
pràctiques a la llar d’infants.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies.
Regidoria d’Esports :
Sr. Alcalde-President : El regidor Isidre Malagarriga ens comentarà uns ajuts
individualitzats que també s’han aprovat. Isidre.
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Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, bona tarda
a tothom . Són els ajuts que ja varem comentar una vegada, que ho portem juntament
amb l’àrea de Serveis Socials, amb la regidora Cristina Múrcia, sobre les beques
esportives per prevenció de risc d’exclusió social. I ja ens han entrant diverses
peticions i hem donat 1.564, 50 € per diverses activitats de piscina, futbol i futbol sala.
És això.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies, Isidre. També, Isidre, ...
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí.
Regidoria de Comerç :
Sr. Alcalde-President : ... ens comentes, si us plau, la nova ubicació que s’ha previst
del mercat municipal.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, a petició
dels paradistes, que estan molt enfadats perquè la situació és la que és. Suposo que
no és un problema del lloc, però bé, ells també ens demanen que siguem sensibles.
Llavors, es va creure oportú col.locar-los – bé, s’obre l’expedient per fer-ho – al carrer
Eugeni d’Ors, cantonada Carretera de Vic i Arquitecte Gaudí – o sigui, on hi ha ara el
supermercat, perquè ens entenguem, aquest supermercat nou que han obert, Consum
– doncs, aquest tros de carrer i un tros del sauló de la Carretera de Vic, si és que no
acaben tots allà. Ara, doncs, estem treballant per fer aquest canvi, que suposo que
serà aviat.
Sr. Alcalde-President : Tenim previst, potser, per l’última setmana d’abril o primera de
maig.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, jo em
pensaria que sí.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies.
Regidoria de Recursos humans :
Sr. Alcalde-President : En quant als Decret, la regidora Manoli Martín els comentarà
uns decrets que s’han realitzat en base a unes llistes d’aspirants per cobrir unes
borses de treball. Manoli, qual vulguis.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : El dia 2 de març es va
fer l’aprovació de la llista definitiva d’aspirants de l’informador del Punt Juvenil, del qual
ja ha sortit una contractació per fer la substitució de la Paula, que com ja sabeu, està
embarassada. Després, el dia 12 de març també es va aprovar el què és la llista
definitiva d’aspirants admesos a Oficial electricista per a fer la substitució d’una
jubilació parcial. I posteriorment, s’ha creat també la borsa de treball de les auxiliars de
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geriatria per a la residència d’avis. Amb això el què aconseguim és que quan s’hagi de
fer alguna substitució tinguem una borsa d’interinatge per a fer les substitucions
corresponents.
Regidoria de Cultura :
Sr. Alcalde-President : Per últim, en aquest punt la regidora Marta Flotats ens
comentarà l’inici d’un expedient per la cessió d’ús de l’edifici de Les Monges, d’aquí
Sant Fruitós.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, doncs s’estan
mantenint diferents converses amb les Serventes de la Congregació del Sagrat Cor de
Vic per tal d’arribar a un acord per la cessió d’ús de l’edifici de Les Monges. Ja que les
germanes d’aquesta congregació tenen aquesta voluntat i a fi de posar una mica per
escrit totes aquestes voluntats que compartim des de l’equip de govern, s’ha signat
una declaració d’intencions, que no té cap valor legal, simplement és posar de
manifest totes aquestes voluntats en un document. D’altra banda, s’està estudiant la
possibilitat de quins són els diferents usos que es pot donar a aquest edifici.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies, Marta. Passem al punt cinquè.

CMI de Presidència i Serveis Centrals
5. Proposta de resolució que presenta el grup municipal de CIU a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per tal de modificar els actuals
terminis de pagament als proveïdors , avançant-nos al previst per la Llei
15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
El Ple coneix la proposta de resolució del grup municipal CIU, que presenta mitjançant
la seva lectura:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU A
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER TAL DE MODIFICAR ELS
ACTUALS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS, AVANÇANT-NOS AL
PREVIST PER LA LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL, SOBRE LES MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
Mercè Casals Martínez, amb DNI 77735003V, portaveu del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i en virtut de l’article 61.c) del ROM, presenta
la següent proposta de resolució, en base als fets que es detallen a continuació:
Atès que en data 5 de juliol de 2010, el govern de l’estat va aprovar la Llei 15/2010 de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures
contra la morositat en les operacions comercials.
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Atès que la citada llei marca un calendari a seguir des de l’inici de la mateixa fins al dia
1 de gener de 2013, pel qual s’han d’anar ajustant els terminis de pagament per part
de les administracions públiques, que ha de quedar reduït a 30 dies a partir del dia 1
de gener de 2013.
Atès que els nostre ajuntament està al corrent de pagament de les obligacions
reconegudes, i que aquest pagament es ve efectuant en la majoria dels casos a 40
dies des de la recepció de la factura, complint així el calendari marcat per la llei
15/2010 del 5 de juliol.
Atès que el nostre ajuntament disposa de suficient liquiditat, segons s’extreu de l’acta
d’arqueig extraordinari efectuat el dia 10 de juny de 2011, liquiditat que ens permetria
avançar els terminis actuals de pagament de les obligacions que s’han contret.
Atès que aquesta modificació en el termini de pagament seria més efectiva si es
modifiquessin també els mecanismes actuals de recepció, anotació, aprovació i
pagament de les obligacions a reconèixer.
Atesa la situació actual de crisi, marcada per la manca de liquiditat de moltes
empreses per fer front als seus compromisos, així com les dificultats que tenen les
mateixes alhora d’aconseguir un crèdit bancari, i tenint en compte la disponibilitat de
liquiditat de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Modificar el termini de pagament de les obligacions reconegudes, passant
dels 40 dies actuals a 30 dies des de la data de recepció de la factura, avançant-nos
així en nou mesos al calendari marcat per la llei 15/2010, sobre les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials que obliga al sector públic a fer-ho
efectiu a partir del 1 de gener de 2013. Amb aquest acord es pretén donar un
recolzament financer a les empreses i autònoms proveïdors del nostre ajuntament que
en el context de l’actual crisi econòmica pateixen problemes greus de finançament.
Segon. Modificar, si es creu necessari, l’actual circuït de recepció, anotació, aprovació
i pagament de les obligacions, per tal de fer efectiu el termini de pagament de 30 dies.
Tercer. Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria Municipal, al
personal municipal encarregat de les compres, així com als proveïdors habituals de
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.”

Sr. Alcalde-President : Si vols llegir aquesta proposta. Mercè Casals, la llegiu ?
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, moltes gràcies.
Bona nit a tothom . la proposta, exactament, és una resolució que presenta el nostre
grup municipal a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per modificar el termini de
pagament als proveïdors. ( La portaveu llegeix la proposta ).
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies. El regidor d’Hisenda, el Sr. Xavier
Racero, li respondrà.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bon vespre, primer de tot.
Bé, després de llegir la proposta que fa el grup municipal de CIU, jo els volia fer
diverses consideracions : una, que al meu criteri i a criteri d’aquest equip de govern, és
que em sembla ara una proposta una mica a deshora : l’u de gener de 2013 està aquí
a tocar. Com ha dit a la lectura de la proposta, la Lle 15/2010, de mesures contra la
morositat, s’aprova el 5 de juliol de 2010 – entre altres coses, feia que el 2011 es
pagués a un màxim de 50 dies les obligacions reconegudes; que el 2012, que estem
en aquest any en curs, es pagués a 40 dies com a màxim; fins assolir l’1 de gener de
2013, que es pagués a 30 dies. Bé, al 2011, crec que també s’hagués pogut tenir la
oportunitat de passar de 50 dies a 40; per això dic que és a deshora. Una mateixa
situació de context de crisi econòmica, la seva proposta també seria vigent el 2011 o
des que es va entrar en vigor aquesta llei. I vist també i atès que la liquiditat d’aquest
Ajuntament aleshores no tenia problemes. Per tant, una mateixa situació poden
plantejar a deshora situacions diferents.
En el punt 2 de la seva proposta d’acord, que diu el següent : “es pretén donar un
recolzament financer a les empreses i autònoms proveïdors del nostre ajuntament que
en el context de l’actual crisi econòmica pateixen problemes greus de finançament”. És
cert, està clar, però jo li voldria comentar que aquests 40 dies són un màxim; i jo crec
que vostè sap i vostès saben que l’Ajuntament paga moltes vegades, com que és un
màxim, paga moltes vegades abans. De fet, les empreses i autònoms que són
proveïdors d’aquest Ajuntament, que han sol.licitat en el seu cas “escolti’m, tinc
aquesta factura i necessitaria pagar-la, necessitaria cobrar-la abans”, pel que fos,
doncs, se’ls ha atès i sempre se’ls ha tingut en consideració. Malgrat no em consta
que hi hagi gaires tipus d’aquestes peticions.
Deixi’m dir també que pel que fa a la liquiditat i tresoreria de l’Ajuntament – després
d’aquesta proposta hi ha un informe de l’Interventor – deixi’m remarcar que també, que
hi hagi una bona situació de liquiditat ara, no vol dir que en puguem tenir diversos
problemes de liquiditat i tresoreria en el futur.
Jo crec que també, en un punt de l’acord, han establert el quid de la qüestió : és al
punt segon, on diu : “Modificar, si es creu necessari, l’actual circuït de recepció,
anotació, aprovació i pagament de les obligacions”, és aquí el quid. Vostès saben que
el funcionament de l’Ajuntament, fem dues reunions al mes de Junta de Govern Local
– és a dir, cada quinze dies hi ha una Junta de Govern Local – i, per tant, ha d’entrar
aquí la relació de factures a pagar. És a dir, vostès saben i reconeixen que aquest
circuit és força complicat perquè una factura que t’arriba en dates que no ha pogut
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entrar a la següent Junta de Govern Local, doncs, no es pot aprovar. Això implicar que
la circuiteria s’ha de canviar i, evidentment, aquí hi estic d’acord, i per dos motius :
una, per donar flexibilitat i agilitat i l’altre, perquè òbviament, hem de complir que el dia
1 de gener de 2013 es pugui pagar, com a màxim, a 30 dies.
Fa temps que en unes reunions de l’equip de govern, i els meus companys en són
testimonis, que els vaig dient que hauríem de canviar la normativa, la reglamentació
interna en quant al funcionament de l’aprovació d’aquestes relacions i obligacions
reconegudes. I cal canviar-ho per aquests dos motius que li he explicat. Per tant, hi ha
d’haver aquí un canvi de reglament, normativa i procediment interns que cal estudiar i
, de fet, ja ho estem estudiant; amb l’Interventor ja hem mantingut converses de com
ho hem de fer. Potser fer-ho més per Decret, però això requereix un estudi amb més
cura. Al 2013 cal aplicar això i, per tant, s’ha d’estudiar i valorar acuradament.
Precisament per això, per complir aquests dos motius – complir aquesta llei de
morositat i dotar de més agilitat i flexibilitat a tal efecte – des d’aquesta regidoria
d’equip de govern, per tot l’exposat, votarem en contra d’aquesta proposta, no sense
dir – ja em reitero, que s’ha d’estudiar bé com canviar aquesta normativa, per poder
assolir aquest canvi de trenta dies. Simplement això.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Xavier. Mercè Casals, algun comentari ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, m’agradaria saber
quina és l’opinió dels altres grups municipals. Els portaveus dels altres grups
municipals no tenen res a dir ?
Sr. Alcalde-President : Disculpi.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’agradaria saber si
tenen res a dir ells.
Sr. Alcalde-President : Tot arribarà. Ja li diré si....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, tot arribarà, no.
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals, perdoni, era si tenia algun aclariment a fer i, acte
seguit, jo dóno la paraula als ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs doni la paraula a
qui li toca.
Sr. Alcalde-President : Bé, “doni la paraula a qui li toqui”, quan jo li doni la paraula,
perdoni, calmi’s. Jo simplement li he dit si volia fer algun altre aclariment al Sr. Xavier
Racero. No té cap aclariment per fer al Sr. Xavier Racero ? Molt bé. Senyors
portaveus, tenen alguna cosa a dir, si us plau ?
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Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Bé, sí, bona nit. Més que res, subscriure les paraules del nostre company
Xavier Racero. L’exposició que ha fet, crec que està prou bé i que ara per ara, tenim
altres prioritats que no pas aquestes per dur a terme; i que no pas anar seguint una
mica a títol així, que sembla que vostès vulguin anar a buscar més protagonisme quan
en fan de tot això, ho esbomben a la premsa i sembla que hem d’anar darrere seu,
simplement perquè estan de moda moltes coses de les que vostès estan proposant.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
bona nit a tothom. Vejam, la resposta que els ha donat el regidor d’Hisenda era una
resposta conjunta de l’equip de govern, però si vostès volen que els diferents grups
municipals ens pronunciem, doncs, la veritat és que ens pronunciem en contra. Entre
altres coses, perquè l’informe d’Intervenció és taxatiu i ens parla que, entre altres
coses, tenim existència de diferents Juntes de Compensació que s’han d’acabar
d’ajustar; tenim alguns contenciosos que encara estan pul·lulant per aquí; i recordem
també que si comencem les obres de la biblioteca, això ens crearia una tensió a la
tresoreria que considerem que és innecessari. En principi, que nosaltres sapiguem, no
hi ha queixes per part dels proveïdors de l’Ajuntament en els terminis de pagament.
Altra cosa seria que hi poguessin haver més tasques a realitzar, que en això hi
estaríem d’acord.
Sr. Alcalde-President : Sra. Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Res més a afegir,
subscriure les paraules dels nostres companys.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Abans de la votació, vol afegir alguna cosa, Sra.
Casals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, sí. I en primer
lloc, m’agradaria aclarir que entenc que hi ha un ordre establert d’intervencions i que
crec que el Sr. Alcalde hauria de tenir a bé....
Sr. Alcalde-President : Hi ha algun problema en l’ordre d’intervencions que hem
establert ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Estaria bé que el Sr.
Alcalde es dediqués....
Sr. Alcalde-President : Es dediqués a ... ? Jo crec que hem establert l’ordre
d’intervencions correcte : vostè ha parlat, l’ha contestat el regidor, li he donat torn de
paraula a vostè per si tenia algun altre aclariment, han parlat els portaveus i finalment li
dono a vostè el torn de paraula. Té alguna cosa a dir ? No té res a dir ? Doncs, votem.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí que tinc a dir, si
vostè deixa de tallar-me cada vegada que intervinc. I li prego, si us plau, ....
Sr. Alcalde-President : Va, vinga, parli, parli, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que em deixi parlar...
Sr. Alcalde-President : Sí, home, sí. Tota l’estona, no. Tota l’estona, no. Cinc minuts.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... i que utilitzi les
normes com estan establertes.
Sr. Alcalde-President : Escolti, quines normes ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : .... i no se les passi per
la torera.
Sr. Alcalde-President : Senyor, senyor, ... calli, ara faci un parèntesi, si us plau. Sr.
Secretari, vostè considera que m’he saltat alguna norma a la torera, vostè que és
coneixedor del ROM ? Perquè fa un moment he demanat assistència al Secretari
perquè em digués exactament... I jo crec que m’he cenyit al què estava dient. Però, és
clar, això ja passa de “castaño oscuro”, quan aquí tothom pot parlar i a sobre surt la
Sra. Mercè Casals aquí dient que el Sr. Alcalde no dona paraula a la gent. És que
escolti’m, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo no he dit això. Jo he
dit que mantingui el torn que està estipulat.
Sr. Alcalde-President : Em sembla que la seva... miri, la seva postura ja la coneixem
tots; ja sabem que a vostè li agrada provocar això que està provocant en aquest
moment. Si té alguna cosa a dir, digui-la, perquè sinó, aquest Alcalde passarà a
votació d’aquesta proposta que vostès fan. Té alguna cosa a dir ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí que tinc coses a dir.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I li agrairé que no em
talli. Bé, els direm que ens sap greu que no recolzin aquesta proposta. D’entrada,
perquè entenem que estem en disposició de fer-ho, vostès ho saben molt bé. La
liquiditat d’aquest Ajuntament està suficientment garantida per poder assolir aquest
avançament de 10 dies. Que ho hauran de fer a la força, per llei, a partir del dia 1 de
gener; per tant, ja es poden posar les piles si no ho volen fer ara, per fer-ho, perquè
serà obligació. I que realment, amb una liquiditat – exactament ara no sé com està
perquè no hi ha hagut cap informe, cap .... ara no em surt la paraula... cap informe
d’Intervenció que ens digui la liquiditat que tenim – però al mes de juny venien a ser
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uns 6.000.000 €. Per tant, creiem que és suficient per poder garantir aquesta
avançament de 10 dies. Evidentment, hi haurà empreses que això no els representarà
absolutament res, però hi pot haver empreses o autònoms, més concretament, que el
fet de cobrar una factura deu dies abans o deu dies després sí que els pot representar;
i és una ajuda que des del nostre Ajuntament es podria realitzar sense cap mena
d’esforç. Senzillament, és per això que fem la proposta en vistes dels informes
d’Intervenció sobre les obligacions, tenint en compte que totes les obligacions
reconegudes estan pagades. I també comentar-li al Sr. Racero que feia referència a
que això és una proposta a deshora, evidentment, arribar a pagar a 40 dies, com
s’està fent ara, no s’aconsegueix d’un dia per l’altre; ha estat un treball i un esforç de
temps, i les coses m’imagino que es proposen en el moment en què es veu que es
poden fer. I aquesta és la nostra proposta ara, perquè creiem que es podria fer.
Vostès no ens ho recolzaran, no votaran a favor. El Sr. Agustí Masana parla de
protagonisme : si realment votar en contra de la nostra proposta és per no donar-nos
protagonisme, Sr. Agustí, em sembla de molta poca qualitat política parlar d’aquesta
manera. Si realment és només per portar-nos la contrària i per dir que el què nosaltres
proposem no és res bo, em sembla bastant depriment.
I ja està. Només recordar-los que nosaltres, en aquest Ple, hem votat moltíssimes
propostes a favor, sempre que hem pensat que eren beneficioses i que eren positives.
I és la línia que nosaltres hem fet des del primer dia i que pensem fer. Si vostès no ho
veuen així, si vostès no veuen amb bons ulls les propostes de CIU, doncs, bé, ho
anirem veient. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Bé, un parell de coses i passem a votar : aquí estem tractant
punt per punt i s’ha generalitzat que no trobem bé les propostes de CIU; jo crec que no
és així, eh ? Jo crec que aquí s’ha manifestat la gent en concret en aquest punt i crec
que el què s’ha comentat és envers aquest punt. I aquí, jo no he sentit en cap moment
que es generalitzi en dir que és dolent tot el que ve de CIU. Per tant, això no s’ha dit i
no és així.
I segona, bé, doncs, recollim el missatge de la Sra. Mercè Casals, ens posem les piles
tots i si podem pagar-les a trenta dies, millor, eh, Xavier ? Passem a votar.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, ES DESESTIMA PER CINC VOTS A FAVOR ( 5
CIU ), VUIT EN CONTRA ( 4 GfP, 2 PSC, 2 IMAGINA’T ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ).

6. 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.
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En data 14 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament es va assabentar de l’informe de
l’Interventor 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.
Mancant la formalització en document separat, en data 13 de març de 2012,
l’Interventor municipal ha emès el següent:
“CERTIFICAT DE LA RELACIÓ D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT, DE
CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 3 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE
FEBRER. 1
En Martí Serra Casanovas, com Interventor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
de conformitat amb el que s’estableix en l’article 214 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals
CERTIFICO
Que en compliment de l’obligació de subministrament d’informació de les entitats
locals establert en l’article 3 del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, pel qua es
determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, aquesta
corporació no té cap obligació reconeguda que compleixi amb els requisits establerts
en dit Reial Decret Llei.
I perquè així consti i als efectes oportunes, s’expedeix dit certificat amb el vist-i-plau de
l’Alcalde a Sant Fruitós de Bages, a tretze de març de 2012.
1

De conformitat amb l’article 3.4 del Reial Decret Llei 4/2012, la relació certificada a
remetre per cada entitat local, comprendrà també les obligacions pendents de pagar
corresponents als organismes autònoms i altres entitats dependents que pertanyin
íntegrament a les entitats locals incloses en l’Inventari d’ens del Sector Públic Local
regulat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària. ”
Per la qual cosa, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal
Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció del següent
ACORD :
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Únic.- Restar assabentat el Ple de la presentació del Certificat de la relació
d’obligacions pendents de pagament, de conformitat amb l’article 3 del Reial Decret
Llei 4/2012, de 24 de febrer, emès per l’Interventor en data 13 de març de 2012.

Sr. Alcalde-President : El regidor, en Xavier Racero, comentarà una mica el significat
d’aquesta relació certificada de la qual donem compte.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, breument explicar que
aquest Reial Decret Llei 4/2012 preveu habilitar la cancel.lació de deutes pendents
dels ajuntaments d’aquelles obligacions pendents de pagament als seus proveïdors
que es deriven de la contractació d’obres, subministraments i serveis. I és a dir, que si
l’Ajuntament té deutes, es facilitava a aquest proveïdors el poder-los pagar.
En aquest cas, i tal com ha exposat a la part dispositiva, hi ha la certificació a través
del seu Interventor, que certifica que la Corporació no té cap obligació reconeguda que
compleixi l’esmentat requisit. Simplement això.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Algun aclariment per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : No ? Doncs queda donat compte.
El Ple en pren coneixement.

7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 19.3.12 pel qual
s’aprova l’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera local .
La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de març de 2012 va aprovar el següent
acord :
“Pla extraordinari d’assistència financera local: adhesió.
Vist que en data 15 de març de 2012 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona s’ha publicat un anunci per part de la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona relatiu a l’aprovació en data 8 de març de 2012 per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona número 1632/2012 (ratificat pel Ple de la Corporació el
14 de març) del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les
diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local.
Vist el contingut del text íntegre del conveni publicat en el referit anunci i com en el
mateix es preveu expressament que esdevindran part les entitats locals de Catalunya
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que s’hi adhereixin per acollir-se al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local que
s’hi estableix.
Atès que el referit conveni té per objecte regular:
“1. (.../...) la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions
provincials catalanes, amb l’acord de les entitats municipalistes, per al
desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistencia Financera Local per a
subvenir a les necessitats financeres dels ens locals, derivades dels deutes
justificats prèviament pels ens locals que han esdevingut reconeguts per la
Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat, i
susceptibles d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen en els pactes
següents.
2. Aquest Conveni regula les condicions en que les diputacions efectuaran
l’adquisició d’aquests crèdits als ens locals que a la seva empara ho sol·licitin,
el procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a les
diputacions, i la cessió dels drets de credit que els ens locals hauran de fer en
favor de les diputacions perquè aquestes recuperin els imports que hauran
satisfet.
3. Els crèdits susceptibles de ser inclosos en aquest Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local, son les obligacions reconegudes per la
Generalitat de Catalunya a data 31 de desembre de 2011, actualitzades a data
1 de marc de 2012 amb els ens locals, seleccionades per les diputacions, i que
poden ser objecte de cessió en favor d’aquestes, en els termes regulats als
articles 1526 a 1536 del Codi Civil”.
I que segons s’estableix al punt sisè d’aquest conveni (compromisos econòmics de les
parts) els ens locals adherits al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local es
comprometen a:
a) Cedir els crèdits que designin d’entre els que ostenten enfront la Generalitat
de Catalunya, dels relacionats al document de relació de crèdits susceptibles de
cessió, a favor de la diputació del seu àmbit provincial que n’atendrà el
pagament.
b) Destinar les quantitats percebudes de les diputacions provincials provinents
de l’adquisició dels crèdits efectuada en l’àmbit del present Pla exclusivament a
satisfer despeses de personal de la corporació respectiva i deutes d’aquesta
amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
Vist que, conforme al previst en aquest conveni respecte al procediment d’adhesió i els
requisits per sol·licitar el finançament, els Serveis Econòmics de la Intervenció General
de la Diputació de Barcelona ha tramés en data 15 de març de 2012 el model de
certificat a per tramitar l’adhesió a aquest Pla on consta la relació d’obligacions
corresponents a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages conforme al qual es sol·licita a
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la Diputació de Barcelona un pagament per un import total de 536.686,16 € per compte
dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya segons la
relació de conceptes que incorpora aquest document.
Per tot l’exposat, en exercici de les competències corresponents en matèria de gestió
econòmica i pressupostaria delegades a favor de la Junta de Govern Local mitjançant
decret d’alcaldia de data 7 de juliol de 2011 s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Conveni
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida,
Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
Catalana de Municipis de Catalunya, publicat al BOPB de data 15 de març de 2012,
amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que es preveu en
l’esmentat Conveni, un pagament per import de 536.686,16 € per compte dels crèdits
que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot
seguit:
Consell Comarcal
Data
document

Núm. doc.
Financ.

Centre Gestor

GO03 – Dir.
d’Adm. Local
GO03 – Dir.
21.02.2011
1000228965
d’Adm. Local
Import total Consell Comarcal
21.02.2011

1000228966

Partida pressup.
Gral.
Gral.

D/762000100/7130/0012
D/762000100/7130/0012

Descr. programa

Import Net

Suport a obres i serveis
dels ens locals
Suport a obres i serveis
dels ens locals

130.155,97
43.844,03
174.000,00

Ajuntament
Data
document

Núm. doc.
Financ.

31.10.2011

1000329871

23.11.2011

1000382697

24.11.2011

1000426382

18.01.2011

1000162834

23.03.2011

1000062583

11.11.2011

1000354563

13.12.2010

479328

24.10.2011

1000316272

16.11.2011

1000362740
Ctra. De Vic, 35-37

Centre Gestor
EN0704
–
Secr.
Polítiques Educa
EN0119 – Gab. i SG
d’Ensenyame
PO13 – Dir. Gral.
Urbanisme
PO13 – Dir. Gral.
Qualitat Ambie
CU14
–
Centre
Promoció Cultura
BE09 – Dir. Gral.
Joventut
BE09
Dir.
Gral.
Joventut
BE09 – Dir. Gral.
Joventut
CU12 – Dir. Gral.

Partida pressup.

Descr. programa

Import Net

D/460000100/4250/0000

Beques i ajuts a l’estudi

2.683,54

D/460000700/421A/0000

Educació general

171.200,00

D/760000100/5420/0000
D/760000100/5540/0000
D/460000100/4430/2010

Ordenació del territori i
urbanisme
Prevenció
i
control
ambiental
Protecció i conservació del
patrimoni cultura

6.249,00
40.000,00
300,00

D/460000100/3210/0000

Serveis a la joventut

12.507,60

D/460000100/3210/0000

Serveis a la joventut

15.634,50

D/760000100/3210/0000

Serveis a la joventut

3.500,00

D/460000100/4420/0000

Suport

5.193,60
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23.11.2011

1000380449

22.03.2011

1000059925

24.10.2011

1000326195

24.10.2011

1000331734

Promoció i Coo
CU12 – Dir.
Promoció i Coo
CU12 – Dir.
Promoció i Coo
GO03 – Dir.
d’Adm. Local
GO03 – Dir.
d’Adm. Local

Gral.
Gral.
Gral.
Gral.

D/460000100/4420/0000
D/460000100/4420/2010
D/460000300/7110/0000
D/460000300/7110/0000

producció, promoció i di
Suport a la creació,
producció, promoció i di
Suport a la creació,
producció, promoció i di
GO03 – Dir. Gral. d’Adm.
Local
GO03 – Dir. Gral. d’Adm.
Local

Import total Ajuntament

1.298,40
1.731,19
91.007,41
11.380,92
362.686,16

Tercer.- Aprovar la transmissió, en concepte de contraprestació pel pagament de
l’import sol·licitat, dels drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la
Diputació de Barcelona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat
de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la
Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
Cinquè.- Per tal de garantir el compliment del que s’estableix en la Base 8.1 de les
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20082012, l’Ajuntament sol·licita que l’import que correspongui a subvencions del referit
PUOSC, si n’hi ha, sigui ingressat al compte bancari del Consell Comarcal del Bages,
que actua com a entitat col·laboradora de la Generalitat en la gestió d’aquestes
subvencions.
Sisè.- Trametre a la Diputació de Barcelona certificat del present acord a l’efecte de la
tramitació del procediment d’adhesió al Conveni i acceptació de tots els seus termes
conforme al previst al pacte cinquè del referit conveni.
Setè.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria.
Vuitè.- Donar compte al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.”
Per la qual cosa, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal
Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció del següent
ACORD :
Únic.- Prendre coneixement de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de
març de 2012, que ha estat transcrit a la part expositiva del present dictamen, i
ratificar-lo.
Sr. Alcalde-President : El regidor Xavier Racero, també ens comentarà alguna cosa
d’aquest punt.

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

19

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, en aquest cas es
proposa al Ple l’adhesió a aquest Pla extraordinari. Explicar-vos que aquest Pla
extraordinari està dotat en 350 milions d’euros i que indica que permetrà que un 98%
dels Ajuntament cobrin la totalitat dels deutes reconeguts amb la Generalitat.
La Generalitat, en aquest cas, té deutes reconeguts, validats i conformats amb
l’ajuntament i amb altres, però no té liquiditat per pagar. La Diputació, en aquest cas,
sí que en té i ha conveniat amb la Generalitat aquest Pla extraordinari on els
Ajuntaments que s’hi adhereixin rebran l’import fixat. Per fer-nos una idea, els deutors
reconeguts i contrets per la Generalitat amb aquest Ajuntament i que són validats a
data 31 de desembre de 2011 els podrem cobrar i per Sant Fruitós és d’una quantia de
536.686 €.
Sr. Alcalde-President : Algun aclariment ? Per CIU en aquest punt ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Per tant, donem compte, doncs, d’aquest acord de la Junta de
Govern.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : S’ha de ratificar, crec.
Sr. Tomás Casero García : Hem de ratificar-lo.
Sr. Alcalde-President : Disculpeu. Gràcies, Mercè. Doncs, ratifiquem. Vots a favor.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

8. Aprovar l’expedient de revisió de preus del servei municipal de recollida
de residus i neteja viària, liquidació any 2011. Revisió de preus a compte
per l’any 2012.
Atès que l’empresa URBASER, concessionària d’aquest Ajuntament per a la prestació
del servei municipal de recollida de residus domiciliaris i neteja viaria al municipi de
Sant Fruitós de Bages, va presentar 2 escrits, en data 30 de gener de 2012, amb
números de registre 2012/371 i 2012/372, sol·licitant revisió de la de preus de la
concessió per l’exercici 2012 i la liquidació definitiva de l’exercici 2011.
Atès que la revisió de preus es fonamenta en allò que regula el Plec de Condicions del
servei, on s’estableix que el concessionari podrà revisar periòdicament la seva
retribució mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica concretada en l’article 25 de
l’esmentat Plec.
Atès que l’empresa concessionària ha presentat el corresponent estudi econòmic
justificatiu per a l’exercici 2012 per a la determinació dels percentatges a aplicar a la
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fórmula polinòmica en relació al cost de cada concepte del pressupost de licitació,
resultant un coeficient K d’aplicació del 1,27006.
Atès que a final d’exercici, s’haurà d’aprovar l’índex definitiu de variació que
experimentarà la retribució del concessionari i la revisió es farà efectiva aplicant sobre
la retribució vigent en cada moment el percentatge d’augment que en resulti, amb
efectes de data 1 de gener del 2012.
Atès que l’índex revisat definitiu per l’any 2011 es de 1,25357 quant l’inicialment
aprovat per l’exercici era de 1,211625, pel que el facturat és inferior al que realment
pertocaria i resulta una diferència a favor de l’empresa concessionària de 17.154,32 €,
sense IVA (495.520,63 € - 512.674,95 €)
És per tot això que es proposa Al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la revisió de la retribució que percep la mercantil URBASER, S.A,
per la prestació del servei municipal de recollida de residus domiciliaris i neteja viaria a
Sant Fruitós de Bages, per a la seva aplicació amb efectes 1 de gener de 2012 i
d’acord amb el que estableix l’article 25 del Plec de Condicions que regula la
concessió, tal i com s’especifica a l’estudi d’actualització presentat per la
concessionària, que així mateix s’aprova, resultant un import inicial anual de
519.418,90 € sense IVA (43.284,91 € mensuals), resultat del producte de l’import
base formalitzat a l’inici de la concessió (408.971,24 €) pel coeficient de revisió inicial
2012 (Kt= 1,27006). Revisar el preu de la facturació dels mesos ja facturats del 2012 i
actualitzar-los per l’import corresponent, pagant la diferència (43.284,91 € - 41.293,39
€ = 1.991,52 € mensuals sense IVA (mesos de gener, febrer i març).
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva de l’exercici 2011, resultant un import revisat
final de 512.674,95 € sense IVA (import facturat durant l’any de 495.520,63 €), pel que
resulta un pagament complementari a favor de URBASER de 17.154,32 € sense IVA.
TERCER.- Donar trasllat del contingut d’aquests acords a tots els interessats als
efectes adients i donar-li el tràmit corresponent per a la seva comptabilització.

Sr. Alcalde-President: Gràcies. El regidor Xavier Racero, de nou, ens comenta aquest
punt. Bé, explicar-vos en aquest acord l’adopció d’aquests acords amb l’empresa
URBASER, que és l’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries. Ja
varem dir en altres ocasions i perquè vostès ho sàpiguen és un contracte que es va
signar l’any 2005; per tant, finalitza el 2015 perquè és un contracta a 10 anys. I que
seguim veient que ens està portant a uns increments del cost del servei molt
importants. I cada vegada ho seran més fins el 2015. Això és degut a que aquest
contracte, en el seu article 25 del Plec de clàusules funciona a través d’una fórmula
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polinòmica complexa en el sentit que hi ha diversos coeficients – i en alguns, nosaltres
no hi tenim cap control - : per exemple, aquest fórmula, si veiem el Plec de clàusules
funciona amb un coeficient de revisió a aplicar al preu, que ara us diré una mica el
preu de partida d’on va sortir aquest contracte i aquest coeficient el què multiplica i el
què, per tant, incrementa el cost per un mateix servei any rere any.
En aquesta fórmula polinòmica, per exemple, hi trobem els preus del gasoil –
comparant-los en el moment del contracte i fins cada vegada que es revisen -;
contempla també l’IPC, que és l’Índex de preus al consum – en teoria, tots els
contractes, moltes vegades el més convenient és anar per aquesta via, per l’increment
d’un contracte o sigui la revisió de l’IPC -;...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No cal.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : En aquest cas, es va
pactar en aquesta fórmula polinòmica, que també sorprenentment inclou uns índex
que no.. que són totalment aliens, fins i tot als mercats; és a dir, que contempla un
índex de preus de mà d’obra, aplicable segons conveni. Però quin conveni ? El seu
conveni. És a dir, que si ells apliquen un increment de la seva mà d’obra d’un tant per
cent, això ens afecta aquí a Sant Fruitós. És una empresa, URBASER, i incrementa
els sous als seus empleats, doncs, afecta a Sant Fruitós, això. I afecta en aquest cas,
per exemple, i en aquest acord que acordem el preu definitiu pel servei : el 2011, per
exemple, el seu increment de mà d’obra és un 4,15; aquest 4,15, traslladant-se a la
fórmula polinòmica incrementa, com ara veurem i us explicaré, el preu d’aquest servei.
Perquè ens fem una idea, si fem la cronologia – una miqueta, eh, quatre dades – al
2005 el contracte de servei amb URBASER era per una quantia de 408.971 €; l’any
passat 2011, que ara estem aprovant la seva liquidació definitiva, el cost del servei que
liquidem definitiu és de 512.574 € - tots aquests imports són sense IVA -; per tant, això
ens indica que en sis anys, des del 2005 fins el 2011hi ha hagut un increment en
aquest servei, en el seu cost, del 20%, xifra prou important i a tenir en compte que el
mateix servei, que el servei de recollida d’escombraries s’ha incrementat el 20% des
del 2005. Potser hagués estat millor fer-ho amb aquest increment de l’IPC que, a
sobre, també contempla aquesta fórmula polinòmica.
El coeficient l’any 2011 era de 1,25; si multipliquem això, ho estem multiplicant pel
25%. L’any 2012 és de 1,27 ; si multipliquem això, la quantia, ho estem multiplicant pel
27% i alhora, aquest coeficient de l’any 2012 no és definitiu, és provisional, perquè
segurament encara el que haguem pagat i després de la revisió del coeficient real amb
els preus del gasoil, amb l’índex de preus al consum i amb el seu increment salarial a
la seva gent, doncs, incrementarà encara més aquest cost. Per tant, l’any que ve
aquest servei ens costarà, si multipliquem els 408.971 € del 2005 per aquest
coeficient, 1,27, 519.417 € provisionalment que liquidarem definitivament al 2012 i a
més, aquest 3% aproximadament de més que sempre acabem pagant quan revisem
definitivament aquest coeficient.
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En definitiva, que veieu que això representa un major cost i és de molt difícil controlar,
tant pressupostàriament com econòmicament, aquest servei. Simplement això.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Algun aclariment o comentari sobre aquest
punt ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Apart de CIU ? No ? Per tant, passem a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

9. Aprovar l’autorització de compatibilitat per una segona activitat pública
d’un funcionari municipal.
Vista la sol·licitud presentada (RE 2012/1136 de 12-03-2012) de l’enginyer municipal i
funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la qual demana que li sigui
autoritzada la compatibilitat per poder desenvolupar tasques en l’àmbit de l’enginyeria
a l’Ajuntament de Moià.
Atès que les tasques per les quals demana la compatibilitat, consistents en tasques de
gestió tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal, no afecten de cap manera al
compliment estricte de la jornada laboral i tampoc es troben dins el tipus d’activitats
públiques o de caràcter professional que resultin incompatibles, segons la normativa
vigent.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Recursos Humans.
Atès el que estableixen els articles 54.1.s) i 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina
que correspon al Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei de
l’Ajuntament.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’àmbit de
Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la compatibilitat per a realitzar una segona activitat, de carácter
públic i a temps parcial, al funcionari municipal el Sr. Aleix Cervantes Lopez.
Segon.- L’activitat declarada compatible al punt anterior, haurà d’ajustar-se a allò que
estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques i haurà de complir les condicions següents:
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•
•

L’activitat objecte d’autorització és estrictament la que figura a la sol·licitud
presentada el 12-03-2012 (RE 2012/1136).
L’activitat objecte de compatibilitat s’haurà de desenvolupar fora de l’horari
establert pel llos de treball ordinari i no impedirà en cap cas el compliment
estricte de l’horari i la jornada de treball, ni les funcions que té assignades la
persona autoritzada.

Tercer.- El present acord tindrà la vigència mentre no es modifiquin les circumstàncies
declarades a la sol·licitud; o es modifiqui o canviï el lloc de treball o es modifiquen les
condicions de treball que suposin un impediment per a la realització de les tasques del
lloc de treball principal; o fins que aquest òrgan acordi la seva revocació.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, així com als representants
dels treballadors ( funcionaris )
Sr. Alcalde-President : Manoli, si vols comentar.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí. A veure, s’ha fet
una avaluació de la repercussió que podria tenir el doblar la seva activitat en un altre
Ajuntament. Com bé s’especifica aquí, el desenvolupament de la seva feina a
l’Ajuntament de Moià no ha d’afectar a la realització de les feines que està fent
actualment a l’Ajuntament de Sant Fruitós. O sigui, per aquest motiu se li aprova
donar-li autorització perquè realitzi aquesta feina a l’Ajuntament de Moià.
Sr. Alcalde-President: Molt bé, moltes gràcies. Algun comentari o aclariment sobre
aquest punt ? Així doncs, passem a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

10. Aprovar provisionalment la xifra de població del padró d’habitants a 1 de
gener de 2012.
Atès l’article 81 del Reglament de estatal de població i demarcació territorial, segons la
redacció introduïda pel Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, en el qual
s’assenyala que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals
amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions realitzades
durant l’exercici anterior.
Mitjançant l’escrit tramès per la Delegació de l’INE a Barcelona de data 22 de març de
2012 (de nostre referència registre d’entrada núm. 1332 de 27.3.12) en el qual es
comunica a aquest Ajuntament, que d’acord amb el procediment establert a la
Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i del Director general de Cooperació Local per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i
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sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, es
comunica el següent :
Que incorporada la informació continguda als fitxers mensuals de variacions padronals
remeses pels Ajuntaments fins el proppassat dia 10 de març, es dóna per finalització al
coordinació de la variació de població de l’any anterior. En conseqüència, es procedeix
a la comunicació de la proposta de xifres de població a 1 de gener de 2012, resultant
per aquest municipi, de 8.193 habitants.
Tanmateix, es requereix a l’Ajuntament, per tal que abans del 10 d’abril de 2012
comuniqui a l’INE la xifra de població resultant de la revisió realitzada per aquest
Ajuntament, junt amb el fitxer C08213AI.012, amb l’advertiment que si la xifra de
població no coincidís amb la proposta de l’INE i no s’enviés el fitxer esmentat en el
termini assenyalat o no s’ajustés a les especificacions establertes a l’INE no s’estimarà
cap tipus d’al.legació posterior i sotmetrà a informe del Consell d’Empadronament la
proposta de xifres de població comunicada.
En cas que el fitxer no superés la validació prevista a l’apartat V de la Resolució o
contingués errors invalidants, l’Ajuntament podria trametre successius fitxers sempre i
quan no es superés la data de 25 d’abril de 2012 ( termini màxim improrrogable de
recepció ).
Atès que la competència per a la revisió anual del Padró municipal d’habitants i
l’aprovació de les xifres de població correspon al Ple municipal.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Generals, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar provisionalment, mentre no es comuniqui oficialment per l’INE, la
xifra de població en data 1 de gener de 2012 en 8.193 habitants, com a resultat de la
gestió realitzada al Padró d’habitants fins al 10 de març de 2012, segons consta als
fitxers informàtics tramesos per l’INE.

Sr. Alcalde-President : Gràcies. El Regidor Xavier Racero també comentarà aquest
punt. Xavier.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, simplement comentar
que l’anterior xifra de la que varem parlar al Ple és de 8.194 habitants. I per tant,
aquesta és de 8.193.
Sr. Alcalde-President : Per tant, tot i que provisionalment, Sant Fruitós en un any ha
perdut un habitant. Algun aclariment sobre aquest punt ? Doncs, passem a aprovar
provisionalment aquesta xifra.
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VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

11. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 38 ,
reguladora del preu públic per la prestació del servei de llar d’infants de 0
a 3 anys.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 9 de novembre de 2011 va
aprovar, entre altres, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 38 , reguladora del preu
públic per la prestació del servei de llar d’infants de 0 a 3 anys.
Atès que en el proper mes de setembre s’iniciarà el curs escolar 2012-2013 a la llar
d’infants "Les Oliveres" , l’Ajuntament ha decidit modificar l’ordenança fiscal núm. 38,
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de llar d’infants de 0 a 3 anys,
aprovada en sessió plenària del dia 9 de novembre de 2011, per tal d’ajustar algunes
de les tarifes regulades en aquesta als costos del servei municipal, al temps que
introduir adequacions normatives i de text.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, quan al procediment per a
l’aprovació i modificació dels ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
2. Pel què fa a l’establiment de taxes, l’article 24.2 del TRLRHL en relació amb le 25
de la mateixa llei determina que l’import de taxa no pot excedir, en el seu conjunt,
del cost real o previsible del servei o activitat que es tracti i que l’acord en qüestió
s’ha d’adoptar a la vista dels informes tècnics i econòmics corresponents.
3. L’article 17 del TRLHRL estableix que els acords provisionals adoptats i el text de
l’ordenança fiscal modificada s’han d’exposar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
4. En els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes durant el període d’exposició pública de l’ordenança.
5. El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords s’entendran definitivament aprovats i
s’hauran de publicar junta amb el tex íntegre de la modificació , en el Butlletí Oficial
de la Província.
Tenint en compte que la competència per aprovar aquesta modificació d’ordenança
fiscal és el Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple
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del número legal de membres d’acord amb el que disposen els article 22.2.d) i 47.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local , atenent al que
disposar l’article 175 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es proposa el
Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis
centrals , l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 38,
reguladora del preu públic per la prestació del servei de llar d’infants de 0 a 3 anys que
haurà de regir per al curs escolar 2012-2013, en el sentit de modificar l’adequació
normativa i les tarifes previstes d’acord amb el què s’estableix a continuació :

ARTICLE
MODIFICAT
Article 1
Fonament legal
Article 2.
Fet
imposable
exigibilitat
de
quota
Article 3.
Subjectes passius
Article 5.
Exempcions i
bonificacions
subjectives
Article 6.
Quota tributària

Article 7.
Tarifes

PROPOSTA 2012-2013
S’actualitza la normativa

i
la

Incorporació del concepte d’exigibilitat de la quota.
Aclariment sobre l’inici del període de meritació de l’obligació tributària.
La matrícula merita i s’exigeix en el moment de la inscripció de l’alumne per a cada curs.
Les mensualitats i quotes per prolongació d’horaris s’exigeixen anticipadament
Les quotes per despeses de material s’exigeixen trimestralment per valor del 1/3 del total.
Ampliació de la definició de subjecte passiu
Es dóna un nou redactat

S’incorpora un nou paràgraf.
S’amplia a l’especificació que l’import del preu públic haurà de cobrir com a mínim el cost
dels serveis prestat.
Respecte casos de bonificació de quota per les raons especificades, s’esmenta la
consignació pressupostària que cobreixi la diferència respecte l’estudi de costos anual.
Es defineixen els elements que determinen la quota tributària i les tarifes propostes :
Concepte
matricula
Quota mensual
(horari ordinari:
matí de 9 a 13h i
tarda de 15:30 a
18h)
Ampliació de la
quota mensual per
prolongació
d’horaris
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Import
60,00 €

Exigibilitat
Inscripció de l’alumne

145,00 € x 11
mensualitats

Mensual
(de forma anticipada
respecte al mes
corresponent)

matí de 8 a 9h: 42 €
mensuals
Tarda de 18 a 19h: 42
€ mensuals

Mensual
(de forma anticipada
respecte al mes
corresponent)

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

27

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Primer curs: 45 €
Segon curs: 51 €
Material
Tercer curs: 69 €

Article 8.
Acreditació,
declaració i
recaptació

Liquidació trimestral
(1/3 de l’import total
incorporada a les
liquidacions mensuals
corresponents als mesos
de setembre, gener i
abril)

Apartat 7.1.1. Retorn de l’import la quota corresponent al mes de setembre, quan es
renunciï a la inscripció de l’alumne amb anterioritat a l’1 de setembre, que es farà efectiva
aquest mateix mes.
Apartat 7.1.2. Data màxima de comunicació per escrit de les baixes ( abans del dia 25 del
mes anterior a la baixa )
Es dóna un nou redactat en el sentit de :
Data de càrrec en compte de l’import del rebut ( de l’1 al 10 de cada mes )
Es disminueix el període voluntari de 2 mesos a 20 dies.
Es carregaran despeses bancàries, comissions i altres despeses que
s’esdevinguin per als rebuts retornats.
Coordinació Intervenció – llar d’infants per al tractament dels impagats.
S’anul.la la possibilitat d’altres formes de liquidació i autoliquidació de la quota.

Segon.- Obrir un termini d’informació pública de l’acord anterior mitjançant la
publicació de l’anunci d’exposició corresponent al Butlletí Oficial de la Província i a un
mitjà de comunicació escrita diari de la província i exposar-lo al tauler d’anuncis de la
corporació, per un termini mínim de 30 dies hàbils als efectes de la presentació de
reclamacions.
Tercer.- Disposar que si no es formula cap reclamació durant aquest termini
d’informació pública per part dels qui tinguin un interès directe o resultin afectats, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord
plenari. En aquest cas, es procedirà immediatament a la publicació íntegra d’aquests
acords i del text de l’ordenança modificada al Butlletí Oficial de la Província.
Sr. Alcalde-President : El Regidor Xavier Racero comentarà també els aspectes
d’aquesta modificació de l’ordenança. Xavier, quan vulguis.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, portem aprovació
provisional la modificació de l’ordenança de preu públic de la llar d’infants, encaminada
a dos motius : un és adequar a la realitat el text de l’ordenança, que en molts casos
s’està fent alguna cosa diferent a la realitat; adequar l’actualització en quant a
normativa; i també adequar, en aquest cas, les seves tarifes. Si anem punt per punt –
bé, després ho comentarem – aclariré que, per exemple, a l’article 2 hi ha un
aclariment sobre l’inici del període de meritació de l’obligació tributària; la matrícula, en
aquest cas, merita i s’exigeix en el moment de la inscripció de l’alumne per cada curs :
és a dir, que en el moment que l’inscrius ja merita aquesta matrícula; les mensualitats i
quotes per prolongació d’horari s’exigeixen anticipadament; les quotes per despeses
de material queden dividides, s’exigeixen trimestralment, seguint una mica el cicle vital,
per dir-ho d’alguna manera, dels cursos escolars – llavors es feia una liquidació, per
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exemple, es feia la liquidació anual partida per dos; en aquest cas, la liquidarem
trimestralment -; la quota de despesa material era anual ? passa a ser trimestral : així
la càrrega es divideix per les famílies en tres, en aquest cas – o sigui, la quota de
material que cada nen ha de pagar es divideix per tres i es gira amb el rebut, en
aquest cas, de setembre, gener i abril, trimestralment; a l’article 5 es dóna un nou
redactat - l’article 5 són excepcions i bonificacions subjectives – : en aquest cas, el nou
redactat és aclarir una mica aquelles necessitats per requerir excepcions i
bonificacions; a l’article 6, Quota tributària, s’incorpora un nou paràgraf i s’amplia
l’especificació que l’import del preu públic haurà de cobrir com a mínim el cost dels
serveis prestats : això és així en tot, però està clar que l’Ajuntament, en aquest cas,
co-financia moltes vegades el servei; l’article 7, en quant a tarifes, es redueix en un
quadre, que també simplifica l’entesa d’aquesta ordenança i en aquest quadre es
poden veure els conceptes de matrícula – que seguirà valent 60 €, que ja estava en
vigor -, la quota mensual serà de 145 € - que també estava en vigor- , l’aplicació de la
quota mensual per prolongació d’horaris pateix un canvi : al matí de 8 a 9, el què es
diu hora tic-tac, i a la tarda, que diu les hores de jocs, abans la quota mensual era de
35 € i en aquest cas, s’incrementarà en 7 €, i per tant, serà de 42 €; s’ha vist aquí en
aquest cas la motivació per incrementar aquesta hora tic-tac, s’ha fet un estudi dels
costos que esdevenen de tenir els nens una hora, tant indirectes com directes, i en
aquest cas, la voluntat i la proposta de la regidoria és que hi hagi un major
cofinançament, que fins ara estava una mica desfasat – històricament sempre hi ha
hagut pujades en aquest quota, però realment tampoc les pujades a quin motiu
s’atribuïen ? en aquest cas, que arribi a pagar almenys un 50% l’ajuntament i un 50%
les famílies, només exclusivament per aquella hora de prolongació d’horari; també
s’estableix que el número mínim per gaudir d’aquest servei sigui de 15 nens, no com
fins ara que anàvem trampejant entre 10 nens, etc. – amb un 10% de la matrícula, 10
o 11 nens, ja es podia fer; és que si ho fem així, no arribem a aquest cofinançament; el
material, en aquest cas, al primer curs és de 45 €, el segon curs de 51 i el tercer curs
de 69; i com us dic, la liquidació serà trimestral per repartir-la en el curs i es giraran els
rebuts corresponents als mesos de setembre, gener i abril; a l’apartat 7.1 de les tarifes,
s’ha intentat adequar una mica la problemàtica que estàvem tenint amb les quotes : el
retorn de l’import de la quota corresponent al mes de setembre quan es renuncia a la
inscripció de l’alumne amb anterioritat a l’1 de setembre es faran efectives en aquest
mateix mes – en aquest cas, si ens avisen de la matriculació l’1 de setembre, se li
retornaria la quota pagada; i la data màxima per la comunicació per escrit de les
baixes, seria abans del 25 del mes anterior a la baixa, com així constava també a la
reglamentació interna de la llar d’infants; i a l’article 8, per no estendre’m més, també
aquí hi ha treballat força el departament de Tresoreria, en aquest cas, i s’adequa un
nou redactat en el sentit de data de càrrec amb compte de l’import del rebut, de l’1 al
10 de cada mes – per tant, es disminueix el període voluntari de dos mesos a 20 dies
de pagament de la quota; i també s’estableix, com ja s’estava fent, carregar despeses
bancàries, comissions i altres despeses que s’esdevinguin pels rebuts retornats; i
llavors, adequar també la coordinació entre Intervenció i la Tresoreria per al tractament
dels impagats; s’anul·la la possibilitat també d’altres formes de liquidació i
autoliquidació de la quota.
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Bé, aquestes variacions de l’ordenança fiscal per al preu públic de la llar d’infants
venen motivades per aquests dos punts : adequar una mica la normativa i la
reglamentació, tal com s’estava fent i modificar els preus que ja us he comentat de
material i de l’hora tic-tac.
Sr. Alcalde-President : Algun aclariment sobre aquest punt ? Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : D’acord. Passem a la votació.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

CMI de Promoció del Territori

12. Donar compte de l’escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya referent a l’estudi de detall de la parcel.la AR1
del Pla parcial Sant Isidre III.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
escrit de data 12 de març de 2012 enviat per EACAT en data 12.3.12 comunica a
l’Ajuntament que la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en
sessió de 8 de març de 2012, ha adoptat el següent acord, a reserva de la redacció
que resulti de l’aprovació de l’acta :
-

Donar-se per assabentada la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central de l’aprovació definitiva atorgada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, en data 19 d’octubre de 2011, referent a l’estudi de detall de la parcel.la
AR1 del Pla parcial Sant Isidre III d’aquest municipi promogut per la societat Caritat
Immobiliària , S.L. i tramès per l’Ajuntament.

Sr. Alcalde-President : Molt bé. Per tant, és donar compte que el Departament de
Territori i Sostenibilitat es dóna per assabentat d’aquest acord del 19 d’octubre de
2011. Algun aclariment en aquest punt per part de CIU ? no ? Doncs, per tant, hem
donat compte d’aquest escrit.
El Ple en pren coneixement.

13. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2012 pel
qual es formulen al.legacions a la resolució del Director de l’Agència
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Catalana de l'Aigua a la incoació d’expedient d’extinció de conveni de
col·laboració.
Vista la notificació de l’Agència Catalana de l’Aigua d’incoació de l’expedient d’extinció
del conveni de col·laboració per a l’execució de les obres de “Instal·lació d’un nou
dipòsit de capçalera i conducció d’aigua principal elevada a Sant Fruitós de Bages “
signat el 5 de juliol de 2007 entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages (expedient CVCL07000041) rebuda en data 22 de març de 2012(
registre d’entrada núm. 1276 ) en base als següents
Vistos els antecedents constituïts pels acords de la Junta de Govern Local de data 2
de març de 2007; acord de Ple de 9 de maig de 2007; Junta de Govern Local de 21 de
desembre de 2007; acord de Ple de 14 de maig de 2008; acord GOV 133/2008, de 22
de juliol, d’aprovació del PUOSC; l’informe de Secretaria de 24 de novembre de 2008;
acord de Ple de 10 de desembre de 2008; la resolució MAH/3702/2008, de 2 de
desembre, per la qual es fa pública la modificació de la convocatòria de subvencions
adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a actuacions
d'abastament en alta feta pública per la Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig ;
l’acord de Ple de 13 de gener de 2010; i l’acord de Ple d’11 de maig de 2011. Els
acords abans esmentats van ser notificats a l’Agència Catalana de l'Aigua.
Que l’Ajuntament va trametre escrit a l’ACA en data 17.05.2011 (RE 0138E) escrit en
el que, acompanyat de l’acord del Ple de 11.05.2011, al·legant la vigència dels
compromisos econòmics de l’Agència Catalana de l’Aigua, a la vista de les
consideracions que en dit acord es realitzaven, i sol·licitant de nou la pròrroga de les
anualitats.
A la part expositiva de l’acord d’incoació de l’extinció del conveni, s’addueix que el
conveni establia l’anualitat 2007 i 2008 per a l’execució i justificació de l’acord; i que
l’addenda aprovada per l’Ajuntament, que no es va arribar a signar per causa no
imputable a aquest, preveia que l’obra s’executés i acredités l’any 2010; que
l’Ajuntament el 21 de desembre de 2010 sol·licitava una pròrroga de l’addenda del
conveni ja que les obres s’havien iniciat el 27 d’octubre de 2010; i el 9 de febrer de
2011 l’Ajuntament va enviar l’adjudicació de les obres i l’import de les certificacions 1 i
2 de les obres executades. En resum, que l’acreditació de la despesa feta el 9 de
febrer es va fer fora de termini de la vigència del conveni, pel que s’entenia extingit
aquest.
Als anteriors antecedents els són d’aplicació els següents preceptes:
La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació
a l’euro, segons la qual l’Agència Catalana de l’Aigua té atribuïdes les funcions
relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les
obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya.
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Decret 2/2003,
de 24 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, segons les quals els municipis tenen competència de subministrament
d’aigua.
Els articles 3 i 4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, estableixen els
principis de les relacions entre les administracions públiques, entre els quals es troben
els principis de bona fe i confiança legítima que les administracions han de respectar
en les seves relacions, així com els d’assistència i cooperació entre aquestes.
L’article 63.3 del mateix text legal estableix que la realització d’actuacions
administratives fora del temps establert per a elles només implicarà l’anul·labilitat de
l’acte quan així ho disposi la naturalesa del terme o termini; i en el seu article 67.1
estableix que l’administració podrà convalidar els actes anul·lables, esmenant els vicis
de què pateix.
La clàusula novena del Conveni subscrit el 5 de juliol de 2007, preveu la constitució
d’una Comissió Mixta per al seguiment del conveni, especialment encarregada de
resoldre els dubtes d’interpretació i de la resolució dels problemes que puguin
plantejar-se. Per la seva part la clàusula segona de l’addenda aprovada per
l’Ajuntament que no es va signar entre les parts per causa no imputable a aquesta
administració, modificava les anualitats fixant l’anualitat de la subvenció de 97.004,86
euros, per l’any 2010, justificant l’Ajuntament la impossibilitat d’execució material en
aquesta anualitat, i sí, en la del 2011.
Per l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal
Informativa de Promoció del Territori, l’adopció del següent
ACORDS :
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2012
mitjançant el qual s’acorda :
Formular, en temps i forma, al.legacions dins el tràmit d’audiència atorgat en la
resolució d’incoació de l’expedient d’extinció del conveni de col·laboració per a la
promoció i execució de les obres de “Instal.lació d’un nou dipòsit de capçalera i
conducció d’aigua principal elevada a Sant Fruitós de Bages “ signat el 5 de juliol de
2007 entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
(expedient CVCL07000041), en base a:
-

L’acord del Ple de l’Ajuntament de 11 de maig de 2011, que es dóna per
reproduït, i que s’annexen al present acord (certificat de l’acord del Ple de 11
de mail de 2011 i justificant de tramesa i recepció a l’Agència Catalana de
l’Aigua).
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-

Que si el conveni subscrit en data 5 de juliol de 2007, preveia la constitució
d’una comissió de Seguiment encarregada de resoldre els dubtes
d’interpretació i la resolució dels problemes que pogueren plantejar-se, el
pertinent és que abans d’iniciar el procediment per resoldre el conveni,
s’hagués constituït dita Comissió que hauria de resoldre, si més no, les
divergències que ara es susciten.
Que si la signatura de l’addenda al conveni aprovada per aquest Ajuntament
pel Ple de 13.01.2010, no va arribar a signar-se i per tant no té vigència, no ha
estat per causa imputable a aquesta administració, pel que caldria signar na
nova addenda al conveni, la qual contemplés l’actualització de l’anualitat i
determinés que l’aportació econòmica es distribuís en l’anualitat 2011.

Segon.- Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Sr. Alcalde-President : Sobre aquest punt, el regidor d’Obres i Urbanisme, en Tomàs
Casero, ens farà algun comentari.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí.
Aquestes al.legacions es presenten perquè des de la Direcció de l’Agència Catalana
de l'Aigua insta la incoació de l’expedient de l’extinció del conveni de col.laboració,
amb el qual la voluntat de l’ACA és de no pagar-nos els famosos 97.000 € aquests que
nosaltres venim reclamant d’antuvi.
Evidentment, nosaltres considerem que la nostra responsabilitat és presentar les
al.legacions i anar fins a última instància per poder aconseguir aquests diners, que
considerem que, en justícia, l’Agència Catalana de l'Aigua ens ha d’atorgar.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari o aclariment sobre aquest punt ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Cap.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per tant, passem a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

14. Recuperació en via administrativa d’un bé de domini públic al polígon
industrial Sant Isidre II.
Atès que en data 11 d’abril de 2006, el Ple de l’Ajuntament va acordar disposar la
recuperació d’ofici del be immoble patrimonial municipal situat a la zona verda del
polígon industrial Sant Isidre II; ordenar a la mercantil CAYVOL, SCCL. que, en el
termini de trenta dies des de que li sigui notificat aquest acord, cessi en la seva
actuació d’ocupació de l’esmentat immoble i que el deixi a la lliure disposició de
l’Ajuntament; i disposar que, en cas de que la mercantil CAYVOL, SCCL., no doni
compliment a l’ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels
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serveis municipals a la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans
d’execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l’auxili de la força
pública
Atès que en data 14 de juny de 2006, el Ple de l’Ajuntament va acordar suspendre
l'execució de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 11 d'abril de 2006,
fins que els serveis tècnics municipals informin la proposta presentada per CAYVOL
SCCL; i notificar el present acord a l'interessat.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 26 de març de 2012 ( registre
intern núm. 105 ) en relació a l’assumpte de referència.
Vist l’informe de Secretaria de data 27 de març de 2012 en relació amb el procediment
i la legislació aplicable per a dur a terme la recuperació d’ofici del bé de domini públic.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Promoció
del Territori, i en virtut de l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, l’adopció del següent
ACORDS :
Primer.- Acordar recuperar per via administrativa el bé municipal de domini públic
(zona verda) situat al carrer Puigmal, núm. 125 del polígon Sant Isidre II que han estat
ocupat per CAYVOL, S.C.C.L. , propietari confrontant d’aquesta i desestimar la
proposta de permuta realitzada.
Segon.- Requerir a CAYVOL , S.C.C.L. propietari confrontant, perquè en el termini de
6 mesos, realitzi els treballs necessaris per a tornar al seu primitiu estat del bé de
domini públic d’aquest Ajuntament ( zona verda ) situat al carrer Puigmal, núm. 125
del polígon Sant Isidre II, retornant la superfície de zona verda que ha agregat a la
seva parcel.la núm. 127-135 del mateix polígon.
Tercer.- Advertir a CAYVOL , S.C.C.L. que, transcorregut l’esmentat termini,
l’Ajuntament , a través de personal propi o aliè, realitzarà l’acte per si, amb totes les
despeses a càrrec del requerit, inclosos els honoraris dels tècnics.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde pel compliment d’aquest acord i en general, per tot el
relacionat amb aquest assumpte.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. En aquest sentit, com bé diu l’enunciat, es tracta
d’intentar recuperar o de recuperar la propietat d’una zona verda al polígon Sant Isidre
II que ha estat ocupada per una empresa; o sigui, hi ha una empresa que està
desenvolupant la seva activitat o part de la seva activitat en una zona verda, que és
propietat de tots nosaltres. I , per tant, això és una infracció urbanística que es pot
considerar greu. En aquest sentit, el què fem ara és reprendre un expedient que ja va
existir ara fa 6 anys i que per motius en aquest moment encara desconeguts, fa 6 anys
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va quedar aturat i ara ha estat 6 anys – podíem fer servir l’expressió “guardat en un
calaix”. Per tant, és un tema complex, és un tema gruixut; i a més, on l’Ajuntament ha
decidit que podia perdre 6 anys preciosos, no ? En aquest sentit, al febrer de l’any
2006, la que llavors era aparelladora d’aquest Ajuntament, fa un informe advertint que
se n’ha adonat que hi ha una empresa que té la seva activitat a una zona verda.
Durant el mes de febrer-març es fan una sèrie de comunicacions, es fan les
comprovacions pertinents i , efectivament, per acord de la Junta de Govern Local i
posteriorment, per acord del Ple del mes d’abril de l’any 2006, s’acorda sol.licitar a
l’empresa CAYVOL que abandoni aquesta zona verda que estava ocupant.
En aquell temps, l’empresa CAYVOL presenta una sol·licitud, una proposta per fer una
sèrie de... per aportar una solució al problema, que passa per una convalidació de
terrenys. L’Ajuntament, el què fa és el mes de juny de l’any 2006, és a través d’un Ple
acordar la suspensió d’aquest abandonament de la zona verda fins que els serveis
tècnics municipals, o sigui els tècnics d’aquí emetin un informe sobre aquesta proposta
que feia CAYVOL el juny, el maig del 2006. I efectivament, es demanen als serveis
tècnics municipals que emetin un informe. El juny del 2006. I aquí s’acaba. O sigui, hi
ha una empresa que tot el 2006, el 2007, el 2008, el 2009, el 2010 i el 2011 ha estat
treballant en una zona verda pública, una ocupació il·legal. Ara, com no pot ser d’una
altra manera, aquest equip de govern el què fa és tornar al què no havia d’haver estat
mai, que és un abandonament dels expedients; i menys d’aquesta índole. I, per tant,
simplement avui el què demanem que es porti a acord en aquest Ple és recuperar
aquesta petició a l’empresa CAYVOL perquè abandoni aquests terrenys que són de
titulartit pública, que són nostres i que són una zona verda. Aquesta és la magnitud
de la situació. Algun aclariment en aquest sentit per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li passaré la paraula
al Roger Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit. Com molt bé
ha explicat el Sr. Alcalde el procediment de la cronologia dels fets és totalment
correcta; s’ha deixat alguns petits detalls, però que crec que en la seva síntesi és com
ha estat aquest expedient. Sí que dir-li que quan al 2006, quan vostè feia referència a
aquest aturament d’aquest document o d’aquest expedient, també va causar baixa per
maternitat i per malaltia, en aquest cas, l’arquitecte que duia a terme tots aquests
temes. Tot i així, és evident que no és una excusa, perquè això hagués continuat, com
vostè deia, el procediment de tornar a recuperar aquest espai verd. Sí que volia dir que
en aquest cas, nosaltres estem totalment d’acord amb la finalitat d’aquest dictamen; és
totalment cert que aquesta empresa s’ha apoderat o ha ocupat una part d’una zona
verda municipal per tenir un bé privat, en aquest cas, per fer-hi un desenvolupament
industrial d’una maquinària que hi té. Però sí que creiem que potser es podia arribar a
altres acords i, en aquest cas, és la nostra inquietud o quedarà una mica així al tinter
que es podia haver fet d’altres maneres. Vull recordar que també el 2006, quan va
haver-hi diferents expedients, com molt bé ha dit el Sr. Alcalde, que per fer les
aprovacions pertinents per recuperar aquest terreny, per part també hi havia alguns
informes tècnics i també jurídics en els quals també s’insinuava una de les possibilitats
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que ara també la part de la propietat també insinua en els últims mesos, que era
intentar fer una permuta o una convalidació també de la zona afectada per una altra
zona en un altre àmbit industrial.
Nosaltres, com a oposició, en aquest cas, com a grup municipal de CIU sí que creiem
que potser seria una de les millors opcions – no la que en aquest cas a través de
l’ifnorme tècnic de l’arquitecte municipal experimenta i diu que, evidentment, no es pot
convalidar -. I perquè ? perquè creiem que, evidentment, tal com estan les empreses
avui en dia, que és una empresa que segueix funcionant, és una empresa que sempre
ha portat el nom de Sant Fruitós a davant, no vol dir – i poso un parèntesi – no vol dir
que li haguem de condonar el deute – no es tracta d’això- ; simplement, que crec que
tal com està avui en dia la qüestió econòmica, potser ens ho hauríem de mirar amb
una altres ulls. I per això creiem que la millor opció seria el tema de fer una permuta,
d’intentar trobar dins l’àmbit urbanístic, que hi són, que hi ha diferents plans
urbanístics, per poder permutar l’espai afectat en aquest cas per un espai nou.
També perquè creiem que l’espai que en aquest moment està ocupant aquesta
empresa, tot i que és una zona verda i és evident que és una zona de domini públic,
tampoc no és una zona verda de gran catalogació, ni paisatgística, ni fins i tot visual ni
turística. Es troba situada a un racó d’un polígon industrial, Sant Isidre II, al costat
d’una altra zona verda annexada, que és la part de l’ermita de Sant Isidre; i, per tant,
creiem que potser en una altra situació en un altre lloc, tenint en compte que aquesta
empresa hi té maquinària i maquinària important, la qual li valdrà molts diners de
desmuntar tot aquest material, doncs home, creiem que potser es podia haver intentat
trobar una altra solució.
Tot i així, també li volia dir – d’acord que hem estat cinc o sis anys, com vostè vol, però
també li vull recordar, Sr. Batanés, que en aquest cas, des del 19 de setembre que
vostès en són coneixedors – com a mínim oficialment – 19 de setembre, octubre... bé,
han passat vuit mesos. Per tant, si tanta pressa tenia com hem vist ara als informes
que demana als serveis tècnics el 30 de març gairebé, o el 29 de març, demana que
es faci ràpidament aquest expedient, doncs, si tanta pressa hi havia també s’hagués
pogut fer des de finals del mes de setembre, que vostès oficialment en són
coneixedors.
Tot i així, ja els ho dic : no estem exempts de culpa; és veritat que segurament hi ha
hagut per part dels serveis tècnics desídia en aquest sentit. Però sí que li haig de dir
que, en aquest cas, la tècnic municipal que portava aquests temes malauradament no
es podrà defensar perquè ja tampoc no està en aquest Ajuntament com a treballadora.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Els portaveus volen fer alguna aportació ? Sr. Masana
? No ? Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, si
em permet dues coses molt curtes. No he acabat d’entendre massa el què vostè diu,
Sr. Grandia. Vejam, la legalitat s’ha de complementar; parla d’altres solucions i de fer
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una permuta, parla d’algunes solucions alternatives : pensi que l’equip de govern el
què mirarà sempre és l’interès públic i la solució que s’hagi de donar ha de tenir dues
premisses : l’interès públic i que estigui dins la legalitat.
M’ha sabut una mica de greu aquest escudar-se en la malaltia o en l’embaràs de la
tècnic; el què està prou clar és que hi ha hagut una inactivitat de l’Ajuntament de Sant
Fruitós i sí que vostè pot dir que del mes de setembre fins ara han passat uns mesos,
però clar, ara començaríem a fer la bola grossa i no es tractaria d’això.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Srta. Flotats ? No ? Algun altre aclariment ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, només una última cosa.
Estic totalment d’acord amb el Sr. Casero : quan parla vostè d’interès públic, estarà
d’acord amb nosaltres que també la possibilitat de fer una permuta o trobar altres
solucions també creiem que és d’interès públic. No estic dient – ja ho he dit al principi
en la meva exposició – de condonar un deute. No es tracta d’això, evidentment. En
aquest cas, com molt bé diem en català “qui la fa, la paga”. I en aquest cas, s’ha de
continuar l’expedient i per això nosaltres no votarem pas en contra en aquest sentit.
Però l’únic que li referia és que l’interès públic té un marge molt ampli i en aquest sentit
es poden trobar altres solucions perquè també siguin, com molt bé diu vostè, d’interès
públic.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Bé, si vostè creu que jo sóc altament culpable per vuit
mesos de no actuar, digui’m la pena que vol que recaigui sobre mi i ja farem la part
proporcional pels 6 anys d’inactivitat en el govern on vostè estava. L’altre dia també
aquí, després de cinc anys de no fer una actuació, li recriminava a un regidor que
hagués estat quatre mesos perdent el temps. Bé, jo crec que aquesta història ja és el
segon cop que es produeix, ja ens la coneixem. Sis mesos de no actuar, jo crec que
no té res a veure amb aquests vuit mesos des del mes de setembre fins ara, on
nosaltres sí que hem actuat i, evidentment, hem actuat fent una sèrie de passos de
comprovacions i estem on estem. Bé, vuit mesos contra sis anys. No cal donar més
dades.
S’hagués pogut seguir alguna altre procés ? Vejam, nosaltres som l’equip de govern
de Sant Fruitós de Bages i el procés que s’ha de seguir és aquell procés legalment
establert, que és requerir a qui ha ocupat de forma il·legal i fraudulenta un sòl públic a
que retorni la situació a la seva normalitat. Aquesta empresa podrà presentar
al.legacions, podrà presentar propostes que, de moment, ningú les hi ha desestimat
encara. De moment, ningú li ha desestimat qualsevol possibilitat de poder arribar a una
permuta. Sí que està clar que hi ha un informe de l’arquitecte municipal actual que diu
que la proposta que va fer al maig de 2006 l’empresa CAYVOL, el tècnic municipal fa
un informe perquè es desestimi, perquè no creu que compleixi els requisits de qualitat i
quantitat que indica la llei que es pot arribar a permutar. Això no vol dir que l’empresa
CAYVOL ens presenti una proposta diferent i millor per entendre’ns i que compleixi
aquests criteris de quantitat i qualitat perquè es torni a fer un nou informe i els tècnics
ens diguin si aquesta nova proposta s’adequa millor a aquestes característiques que
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diu la llei. No ho diu l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ho diu la llei catalana. Per
tant, evidentment, si hi ha un informe d’un tècnic, que aquest sí que nosaltres li hem dit
que el fes i l’ha fet, dient que no és acceptable la proposta, aquest equip de govern no
l’accepta. O podem prendre una decisió en contra dels informes ? Per tant, el què s’ha
de fer – i la llei així ho deixa ben clar – és requerir a la persona que ha comès la
infracció perquè retorni la situació legal; i a partir d’aquí, s’obre un procés que veurem
com acaba.
Permuta proposada : ara ens diu que aquesta permuta que van proposar el maig de
2006 i que un tècnic ara ha dit que no li sembla bé, d’alguna forma m’ha semblat que
deia “escolti, perquè no li accepten ? pobre gent, això és una empresa que porta el
nom de Sant Fruitós davant”. Això és una empresa, porta el nom que sigui, però és
una infracció urbanística, que possiblement es pugui catalogar de greu : és l’ocupació
d’una zona verda. I quan vostès l’han permesa durant 6 anys, no trobo massa ètic que
ara ens vingui a dir “aquesta empresa porta el nom de Sant Fruitós” i que, per tant,
“escolta, que siguem benevolents amb ell”. Potser per això vostès durant 6 anys no li
van dir res, perquè duia el nom de Sant Fruitós a davant. Doncs, compte amb assentar
alguna jurisprudència amb això, perquè sinó, vindrà aquí qualsevol empresa que
voldrà fer un delicte i ens dirà “Sant Fruitós de Bages, Sant Fruitós de Bages i “ancha
es Castilla”””. No.
Tampoc penso que hi hagi zones verdes de primera i de segona. Jo agafo la llei
d’urbanisme, agafo tots els reglaments i una zona verda és una zona verda. No diu “si
la zona verda és davant l’Ajuntament, no la toqueu; si la zona verda està en un
polígon, escolti, foti-hi vostè els camions i les màquines damunt”. Això no ho diu enlloc,
Sr. Grandia, això no ho diu enlloc. Per tant, aquesta escena que pintava vostè que
“home, és una zona verda, però carai, tu, al cap i a la fi està allà dalt i està envoltada
de naus”, jo per més que llegeixo, les lleis d’urbanisme i les descripcions de zones
verdes, és igual que estigui davant l’Ajuntament o estigui darrere una nau; és una
zona verda : és sòl públic i s’ha de protegir.
Que la maquinària que hi té val molts diners ? Bé, més enriquiment il·lícit deu haver
tingut tots aquests anys que ha ocupat aquesta zona. Si a més, vostè ens confirma
que la màquina que té allà, la maquinària és de pes.
Dir-li també que el tema de culpar els serveis tècnics, bé, és com l’altre dia, que
després d’un tema d’una jardinera que varem comentar, la culpa era del venedor.
Vostès recordaran que la culpa era del venedor. Ara la culpa és dels serveis tècnics i,
a més, vostè ens afegeix que llàstima que aquesta senyora ja no es podrà defensar
perquè ja no hi és. Com que mort, no s’ha mort, perquè jo ahir encara vaig parlar amb
ella, que no es pugui defensar, ja ho veurem si no es podrà defensar; una cosa és que
no estigui en aquesta casa i l’altre cosa és que aquesta arquitecte, a la que se li va
manar un informe, durant sis anys no el va fer i i ningú li va reclamar ´- perquè
nosaltres, aquest equip de govern, fins ara tenim un petit defecte que és que quan
demanem una cosa i no se’ns fa la tornem a demanar i hi tornem; i si convé,
demanem assistència al Vicesecretari perquè faci allò necessari per reclamar que
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se’ns faci allò que hem demanat. Quan durant 6 anys, ni des de la Secretaria de
l’Ajuntament, ni des del polítics de l’Ajuntament no es reclama a un arquitecte que faci
un informe que se li ha demanat, home, dir que és culpa de l’arquitecte i que a sobre,
pobreta, no podrà parlar perquè ja no és aquí, jo em sembla que és bastant, bastant,
bastant cínic per la seva part dir això.
I ha dit “no estem exempts de culpa” i “qui la fa, la paga”. Quedi’s amb aquesta frase,
no estan exempts de culpa i qui la fa, la paga. L’informe jurídic que s’ha emès, un dels
informes jurídics, diu “la infracció urbanística que s’analitza consisteix en l’existència
d’unes instal·lacions que s’han consentit o tolerat per part de l’administració”, aquest
Ajuntament, “durant un temps que excedeix dels sis anys”. Bé, qui la fa, la paga.
Passem a votació.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

CMI de Serveis a la Ciutadania
15. Conveni relatiu a la cooperació entre el Consell Comarcal del Bages,
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’Ajuntament de Manresa i Fira de
Manresa Fundació Privada, per a l’organització del Certamen d’Antiquaris
Firantic al Palau Firal de Manresa.
Vist que mitjançant escrit de 23 de febrer de 2012 , per part del Servei de Gerència de
l’Ajuntament de Manresa, s’ha presentat la documentació relativa a la proposta de
conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, l’Ajuntament de Manresa i Fira de Manresa Fundació Privada, per a
l’Organització del Certamen d’Antiquaris Firantic al Palau Firal de Manresa, que per a
la seva subscripció precisa de la seva tramitació i aprovació.
Vist que en el procés de supervisió i redacció final del text, ha participat el tècnic de
Cultura de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Vist l’article 240 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 122
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Atès que es considera positiva la col.laboració entre els ens que convenien la
continuïtat de la fira Firantic.
Vista la redacció final del conveni, consensuada per les parts.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania, l’adopció del següents
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ACORDS :
Primer.- Aprovar el text del Conveni de cooperació a subscriure entre el Consell
Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, Fira de Manresa Fundació Privada i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal de reconèixer el marc de col.laboració
entre aquestes entitats i l’Ajuntament per a l’organització al Palau Firal de Manresa de
l’esdeveniment anomenat Firantic com a certamen d’antiquaris.
L’aprovació d’aquest conveni serà autentificada amb la corresponent diligència de la
Secretaria.
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a l’Alcalde per a la
signatura d’aquest conveni, així com qualsevol altre document necessari per a
l’execució d’aquests acords.
Tercer.- Notificar el present acord a les entitats que han de subscriure el conveni i
comunicar-lo a la Regidoria de Cultura i a la Intervenció municipal.

Sr. Alcalde-President : Gràcies. No, que comentava que “comunicar-ho a la regidoria
de Cultura”; també seria a la de Comerç, en el sentit que en el tema d’una fira també
incumbeix a Comerç. Bé, en tot cas, l’Isidre Malagarriga, el regidor, els farà el
comentari sobre aquest punt. Isidre.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Hola, bona nit
de nou. Bé, aquest equip de govern, tenim la voluntat de tirar endavant aquest
conveni, així com poder obrir les portes d’aquest certamen a nivell de la nostra
comarca. I, per tant, creiem convenient, a petició del Consell Comarcal, l’Ajuntament
de Manresa i Fira de Manresa, per poder fer aquest certamen de Firantic al Palau Firal
de Manresa, doncs creiem que això li dóna un ressò prou important ja que és la
primera vegada que s’hi involucra el Consell Comarcal en un acte d’aquest tipus.
Després, també comportarà unes contraprestacions per part de l’Ajuntament de
Manresa i Consell Comarcal en les qual diu així “l’edifici del Palau Firal vetllarà per
donar un tracte avantatjós a l’Ajuntament de Sant Fruitós en l’autorització dels espais a
l’edifici, d’acord a les tarifes vigents que preveuen una reducció del 50% per les
administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre”. I també, “Fira de
Manresa donarà un tracte avantatjós i econòmicament beneficiós a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages quan aquest sigui contractat per la realització de certàmens
firals al municipi de Sant Fruitós de Bages”. També pel que fa al Consell Comarcal, en
tots els actes de difusió publicitària, sempre hi apareixerà l’escut institucional o el logo
de Sant Fruitós de Bages.
Per altra banda, aquest equip de govern per tal de dur a terme aquest conveni,
primerament ens varem posar en contacte amb la Comissió Firantic per tal que ells
ens ajudessin a elaborar aquest conveni de col·laboració; i fruit d’això, es va
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aconseguir que la realització del Firantic es farà a les mateixes dates que es venia
realitzant aquí a Sant Fruitós, és a dir, la darrera setmana d’abril o la primera setmana
de maig.
També es mantindran els principals trets que identifiquen la marca Firantic, que són :
admissió únicament de professionals del sector; estands modulars pels expositors;
creació d’un comitè tècnic per revisar els productes exposats i detectar les
reproduccions que puguin portar a engany; exposició únicament de productes amb un
mínim de 50 anys d’antiguitat; i obligació dels expositors de lliurar als compradors
butlletes certificades amb la descripció i antiguitat del producte venut; i entrada de
pagament pels visitants; i després també hi haurà dins la comissió tres representants
de la Comissió Firantic, d’aquí de Sant Fruitós de Bages, a l’entitat organitzadora del
certamen fins l’any 2008.
Ens sembla que és un bon acord.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari o aclariment ? Per part de CIU, algun
comentari o aclariment ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, si no hi ha cap ...
No ? Bé, docns, sí que volíem explicar la nostra posició. En aquest cas, Sr. Isidre, no
votarem a favor d’aquest conveni. Ens abstindrem, sobretot perquè vostè ha parlat de
reunions que s’han mantingut amb la Comissió, amb l’entitat Comissió Firantic, que és
l’entitat que ha organitzat aquesta Fira durant molts anys, que és la qui realment ha
donat nom a aquesta fira, i que si avui l’Ajuntament pot conveniar el fet de cedir la
marca – perquè estem parlant d’una patent que l’Ajuntament té en propietat i que es va
pagant i es va renovant per tenir-la -; però realment si l’Ajuntament té aquesta patent
és perquè hi ha hagut una entitat que durant molts anys ha treballat i ha lluitat per
donar aquest nom i que realment aquesta marca tingui algun valor.
Bé, nosaltres ens varem reunir amb la Comissió Firantic, volíem saber quina postura
tenien ells; sobretot tenint en compte que ells no formen part del conveni, però sí que
se’ls inclou dins una comissió. Hi varem parlar la setmana passada; ens varen
explicar que just el dia abans havien tingut una reunió amb l’Alcalde; i ens varen
exposar exactament el mateix que li havien exposat a l’Alcalde i era que realment ells
no volien saber-ne res d’aquest conveni; que no formarien part de la Comissió; i que,
per tant, tampoc s’hi oposarien, no volien fer absolutament cap merder. Ells entenen
que la potestat, en aquest sentit, de la patent és de l’Ajuntament, però com a entitat no
hi estaven d’acord. I, per tant, si l’entitat no hi està d’acord, nosaltres, evidentment,
tampoc ens sembla que haguem de votar a favor d’un conveni que, en el fons, a ells
no se’ls ha tingut massa en compte, en el sentit que he comentat, que no formen part
del conveni. Ells no signaran aquest conveni. No s’ha proposat bé. Tampoc ens
sembla molt convenient, no sabem com funcionarà aquesta fira, si realment Fira
Manresa donarà o arribarà a les expectatives que es proposen; si es podrà fer durant
aquests anys fins l’1 de gener de 2016, que és quan acaba aquest conveni. No sabem
què passarà; per tant, és una mica una incògnita. I no podem valorar aquest fet, però
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sí que podem valorar el fet que les persones que han lluitat per aquest conveni, ai, per
aquesta fira durant tants anys, en aquest moment no els sembli bé el què s’està fent. A
ells els agradaria poder fer algun tipus de manifestació aquí, a Sant Fruitós, i se’ls va
dir clarament que no, que des de l’Ajuntament no en tindrien el suport. Per tant, ens
abstindrem.
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa, Sr. Malagarriga ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : No, no.
Sr. Alcalde-President : En aquestes reunions que vostè comenta, bé, és paradoxal,
perquè jo arribo a la conclusió que amb certs matisos, però la gent quan parla amb
l’Alcalde li deu dir una cosa i a l’endemà, quan parla amb vostè, n’hi deu dir una altra.
Perquè és així. El Sr. Malagarriga, com a regidor, ha participat a les converses amb les
associacions , però sí que és cert que en un parell de reunions, perquè ell també
estava atenent altres reunions amb el Comerç i això, vaig ser jo qui em vaig reunir amb
la Comissió Firantic. Clar, vostè, amb certa llàstima, ha intentat fer veure que Comissió
Firantic és qui ha donat nom i que ara li prenem... Jo crec que les coses necessiten
dos elements importants per dur-se a terme : una és que algú, com és una entitat, ho
lideri; i també fan falta diners. L’Ajuntament de Sant Fruitós durant molts anys ha estat
posant diners. Per tant, jo diria que l’èxit o no èxit, home, que sigui compartit. I fins i
tot, governava CIU, no li traguem mèrits: jo crec que la Comissió Firantic té un mèrit
molt important, molt, que va ser portar aquesta fira a uns nivells de qualitat importants,
però no ens oblidem que l’ajuntament de Sant Fruitós era qui pagava. Per tant, també
donem-li un cert, també, reconeixement a l’Ajuntament, que era qui posava els diners.
Per tant, jo diria que l’èxit és compartit.
Aquesta Comissió de tres persones que varem introduir a la proposta, al principi, no hi
era. Jo ho he dir així de clar. No hi era. Hi havia l’Alcalde de Manresa, l’Alcalde de
Sant Fruitós, el president de Fira, però me’ls havia oblidat, per dir-ho així. I va ser
gràcies a una de les quatre reunions, quatre, que jo he tingut amb aquesta Comissió –
i de la qual, malauradament, no hem aixecat acta – però en aquestes ... una, la
primera, fins i tot d’aquestes quatre reunions, va ser quan a mi se’m va dir - i en
aquella reunió hi era present el Sr. Roger Grandia, que forma part d’aquesta comissió,
per això em tornar a estranyar que la Sra. Mercè Casals digui coses en contra del què
jo crec que vaig entendre que deia el Sr. Roger Grandia aquell dia asseguts aquí – que
van ser ells qui van proposar “escolta, aquí s’hauria de fer una comissió per fer un
seguiment i qui millor que en aquesta comissió, ser-hi nosaltres que som els que ho
coneixem al detall i com funciona ?”. I jo ho vaig trobar excel.lent. Fins i tot varem
parlar de dues persones i jo n’hi vaig posar... bé, jo, el negociant i jo n’hi varem posar
tres; i fins i tot, en aquell moment hi va haver tres persones que més o menys es varen
posicionar en el sentit dels seus possibles qui fossin i entre ells hi havia el Sr. Roger
Grandia, que és regidor de CIU, que ara s’abstindrà perquè li robem no sé què a la
Comissió Firantic. Per tant, jo això ho dic així, perquè és així; ell ho podrà desmentir si
ho creu necessari, però en tot cas, per a mi va ser així. I a més, van aportar molts
coses : havíem posat 25 anys de les peces i ells van dir “no, cinquanta”; per tant,
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Comissió Firantic, si el primer dia m’haguessin dit “escolta, Sr. Alcalde, vostè s’ha
begut l’enteniment, agafi Firantic, se’l posa on li càpiga, que nosaltres no en volem
saber res”, ni haguéssim tingut 4 reunions, ni haguéssim parlat de posar una comissió
de seguiment, ni haguéssim fet canviar dels 25 als 50 anys, ni haguéssim una relació
com crec que hem tingut correcta, formal i profitosa. Ara, evidentment, des de les files
de CIU es vol vendre com que això és que ens venem a no sé qui. No ens venem a
ningú. No ens venem a ningú, tenint en compte que a més des de l’any 2008
l’Ajuntament de Sant Fruitós va decidir que no destinava ni un euro més a Firantic. Per
tant, no és que arribin aquí uns i “ara, guaita, el Firantic no el feu”. No, no, Firantic ja
no es feia. I Firantic no es volia fer. No enganyem a la gent : ni es feia, ni es volia fer. I
ara quan venen una gent a fer una proposta que crec que és bona per a tots, fins i tot,
pel propi Firantic, perquè és no deixar-lo morir, perquè com estiguem deu anys sense
fer la fira, s’ha acabat. Tenim l’oportunitat que Fira de Manresa, jugant-s’hi els calés
ells, tinguem Firantic de nou. I d’aquí a quatre anys torna a ser de Sant Fruitós. Per
tant, desitgem-li molts èxits a Fira de Manresa a Firantic, perquè potser d’aquí quatre
anys el tornem a tenir revalorat; i ens el revalora un altre amb els seus calés. No està
malament.
Simplement, defensar que nosaltres hem parlat amb qui creiem que havíem de parlar i,
entre ells, lògicament i no podia ser d’una altra forma, hi havia la Comissió Firantic. I
que endavant, si s’aprova. I jo demanaria als membres de la Comissió Firantic, com
així també es va dir a l’última reunió – sí que és cert que ells mostraven un cert
escepticisme, en tant en quant ells, quan fossin dins aquesta Comissió, com que no
tenien majoria, se’ls podia no tenir en compte; és una comissió de nou persones, on
n’hi ha tres de Firantic; servidor, quatre, de Sant Fruitós, per dir-ho així; però és clar,
en queden cinc que no són de Sant Fruitós. I ells van dir “ens fa por que si som quatre
i els altres són cinc, el què nosaltres diguem no es tingui en compte”. Home , a mi
m’estranya que sigui així, perquè vostès en són els coneixedors. Ara bé, jo els vaig
convidar que si el primer any anem allà i realment ens tenen per uns menyspreables,
escolti, doncs l’any que ve, que no comptin amb nosaltres. Però jo vaig creure
entendre que el primer any hi seríem tots en aquesta comissió, inclosos els tres
membres de la Comissió Firantic. Així em va semblar entendre-ho. Bé, doncs, passem
a votar aquest conveni.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, si em
deixa només per al.lusions a tot el què ha dit.
Sr. Alcalde-President : No, no. És que no li deixo, ja he tancat. Gràcies. Votem.
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 ).

16. Justificació de conveni subvencional amb l’entitat De festa en festa per
l’organització de la Cavalcada de Reis 2012.
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar els següents convenis :
-

Conveni amb l’entitat De Festa en Festa per la Cavalcada de Reis 201, per
acord de data 9.11.11

En compliment de l’establert a l’esmentat conveni, s’ha presentat la següent
justificació:

ENTITAT
Entitat De Festa en Festa

SUBVENCIÓ
ATORGADA
2.500 €

DESPESES
JUSTIFICADES
7.730,70 €

Es proposa al Ple Municipal, un cop dictaminat per la Comissió Municipal Informativa
de Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Donar conformitat a la justificació de la subvenció atorgada mitjançant
conveni subscrit amb l’entitat De festa en Festa .
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu
coneixement i efectes.
Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats ens comentarà aquesta justificaicó.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, tal com diu el conveni
entre l’entitat De festa en festa i l’Ajuntament i després d’haver fet una molt bona feina,
donem per justificada o passem a aprovar la justificació de com a mínim, havien de
justificar el doble de l’import de la subvenció, que eren 2.500 €. Les despeses
justificades s’estenen als 7.730 i, per tant, sobrepassen aquest doble. I els agraïm des
d’aquí la feina que han fet.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari o observació sobre aquest punt ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Cap.
Sr. Alcalde-President : No ? per tant, passem a votar.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

PRECS I PREGUNTES
No consten precs ni preguntes a l’ordre del dia.
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ASSUMPTE SOBREVINGUT
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia per no haver estat
sotmès a informe preceptiu de la Comissió Informativa corresponent, de conformitat
amb allò que disposa l’article 22 del ROM, i 82.3 del ROF, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, per raons d’urgència, entrar en el coneixement, debat
i votació de l’assumpte següent :
VOTACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA : FOU APROVADA PER
UNANIMITAT DELS 13 REGIDORS PRESENTS.
Prendre coneixement de l’elevació a definitiva de l’acord d’adjudicació del
contracte de les obres compreses en els projectes de reparació de la biblioteca i
arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors i del projecte d’execució per
a la finalització de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu municipal i
urbanització dels espais exteriors.
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, adoptat en la
sessió celebrada el 14 de març de 2012, es va procedir a:
“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.”
Atès que l’acord d’adjudicació provisional es va publicar al BOP de data 22.03.2012, i
es va practicar la notificació als licitadors.
Atès que CONSTRUCCIONS COTS I CLARET,S.L dins el termini de 10 dies comptats
des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’acord d’adjudicació provisional ha
procedit, en data 22.03.2012, a constituir a la Tresoreria municipal la garantia definitiva
per import de 100.009,59 euros mitjançant aval bancari núm. 12001371 del Banc de
València, expedint-se la corresponent carta de pagament i ha procedit a l’acreditació
de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb Hisenda i amb la Seguretat
Social.
Atès que de conformitat amb l’article 135 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de
Contractes del Sector Públic és procedent adjudicar el contracte de referència a favor
de CONSTRUCCIONS COTS I CLARET,S.L, adjudicació que s’entén elevada a
definitiva automàticament sense necessitat de nou acord exprés de conformitat amb
les previsions de l’acord tercer dels adoptats pel Ple en sessió de 14 de març de
2.012, sent procedent notifica-ho a l’adjudicatari, a la resta de licitadors i publicar-ho en
el Perfil del Contractant i si procedeix en els diaris oficials, tot segons disposa l’art. 138
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que el contracte administratiu haurà de formalitzar-se en tot cas dins el termini de
10 dies hàbils al de la seva adjudicació definitiva, de conformitat amb la clàusula 14.3
del Plec de clàusules administratives particulars i l’article 140 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic
Vist l’informe de Secretaria i la documentació que integra l’expedient administratiu.
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Vist l’acord del Ple de data 14 de març de 2.012 es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Únic.- Prendre coneixement de l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional a
l’empresa Construccions Cots i Claret, S.L., del 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.
El contracte administratiu haurà de formalitzar-se en tot cas dins el termini de 10 dies
hàbils al de la seva adjudicació definitiva, de conformitat amb la clàusula 14.3 del Plec
de clàusules administratives particulars i l’article 140 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
No obstant, el Ple acordarà el que consideri més adient.
Sr. Alcalde-President : Algun aclariment sobre aquest punt ? No ? Doncs, passem a
l’aprovació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-una hores i trenta-cinc
minuts.
En prova del qual s’estén la present acta, de la qual cosa el Vicesecretari en funcions
de Secretari de l’Ajuntament, certifica als sols efectes de fe pública.

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

CPISR-1 C
Santiago
González
Castellanos
Ctra. De Vic, 35-37
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