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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE DE SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 30 D’ABRIL DE 2011. 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana ( 
GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  
Sra. Dolça Olga González Recacha ( 
CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sr. Agustí Masana i Santamaria ( 
Imagina’t ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Sr. Xavier Racero Esquius  
 
 
SR. SECRETARI : 
 
Sr. Santiago González Castellanos 
 
INTERVENTOR :  
Sr. Martí Serra Casanovas 

Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les dotze hores del 
dia dilluns trenta d’abril de dos mil 
dotze, prèvia convocatòria a tal efecte, 
es reuneixen, als efectes de celebrar 
sessió extraordinària i urgent 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.  
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ORDRE DEL DIA  
 
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
Per l’Alcaldia, de conformitat amb el què disposen l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril; l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 8, 10, 12 i 51 del 
Reglament Orgànic Municipal, es sotmet a la consideració del Ple la ratificació del 
caràcter urgent de la sessió, per a la seva ratificació pel Ple, per quant els assumptes 
relacionats a l’ordre del dia és convenient resoldre’ls a la major celeritat i, en tot cas, 
abans de la propera sessió ordinària. 
 
Sr. Alcalde-President : Bon vespre. La convocatòria és per la celebració d’un Ple 
extraordinari, d’una sessió extraordinària i urgent per celebrar avui data 30 d’abril de 
2012. com sempre, ens acompanya a la sessió plenària ens acompanya el Secretari 
Santiago González; però avui també hem sol.licitat la presència de l’Interventor, el Sr. 
Serra, que si en algun moment donat ens ha d’aclarir algun concepte o algun terme, 
estrictament en àmbit numèric, ho pugui fer.  
 
Per tant, gràcies i comencem amb el punt primer.  
 
Comentar que la sessió s’ha convocat amb caràcter d’urgència perquè varem conèixer 
el romanent de la liquidació final del 2011 a finals d’aquesta setmana passada. Hi ha 
una sèrie de partides, sobre les quals s’està treballant, que es necessitaven 
incrementar. I altres que estan al detall que tenim, que són partides de tasques que 
estaven previstes de fer i que estaven esperant l’arribada del romanent per a poder-les 
aprovar i per tant, procedir a treballar-hi sobre elles. I en aquest sentit i per les 
agendes que tenim i perquè properament ja tenim un altre Ple ordinari, les comissions 
informatives ens van semblar adient, si més no, de fer aquesta convocatòria urgent. En 
aquest sentit per part dels portaveus, algun tema a afegir, algun dubte ? Per part de 
CIU ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, bona nit a tothom. 
No volíem dir res en aquest punt, però ens ha estranyat ara una mica l’explicació que 
ha donat sobre la urgència del punt. Ens quedem el què acaba de dir, Sr. Batanés.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, si els sembla votem a favor de la celebració. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ens abstenim, doncs.  
 
SOTMESA A VOTACIÓ LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ, 
S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GFP, 2 PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN 
CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
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2. Prendre coneixement del resultat de la liquidació del pressupost municipal 

corresponent a l’exercici 2011. 
 
Respecte a l’aprovació de l’acta d’aquesta sessió, al punt 2 relatiu a Prendre 
coneixement del Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2012 que aprova la liquidació del 
pressupost municipal de l’exercici 2011, es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 
7 de maig de 2012 pel qual es procedeix a la correcció d’errors aritmètics apreciats als 
resums numèrics dels apartats 1.3 i 1.5. Es proposa aprovar l’acta de la sessió 
incorporant a la seva redacció definitiva les rectificacions dels errors apreciats al 
Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2012. 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, es dóna 
compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2012, pel qual s’aprova la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2011, la part 
dispositiva del qual és la següent :  
 
“PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages corresponent a l’exercici 2011, amb els documents que l’integren, resultant el 
següent: 
 
1.1 Respecte al pressupost de despeses: 
 
Pressupost inicial de despeses:  8.594.890,50 € 
Modificacions de despeses:  10.177.294,50 € 
Pressupost definitiu de despeses:  18.772.185,00 € 
Obligacions reconegudes:  12.052.402,22 € 
Pagaments realitzats:  11.058.590,82 € 
Obligacions pendents de pagament:  1.000.270,92 € 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
Pressupost inicial d’ingressos:  8.594.890,50 € 
Modificacions d’ingressos:  10.177.294,50 € 
Pressupost definitiu d’ingressos:  18.772.185,00 € 
Drets reconeguts nets:  12.186.978,04 € 
Ingressos realitzats: 9.834.665,40 € 
Devolució d’ingressos:  73.496,35 € 
Recaptació líquida:  9.761.169,05 € 
Drets pendents de cobrament:  2.425.809,99 € 
 
1.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments RT pressupostari 
a. Operacions corrents 10.341.246,01 € 7.727.388,64 €  2.613.857,37 €



 
  
  
  
  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 
 
 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
4

b. Altres operacions no financeres 861.732,03 € 3.729.787,84 €  -2.868.055,81 €
1- Total operacions no financeres (a+b) 11.202.978,04 € 11.457.176,48 €  -254.198,44 €
2- Actius financers  

3- Passius financers 984.000,00 € 595.225,74 €  338.774,26 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI  12.186.978,04 € 12.052.402,22 €  134.575,82 €
4- Crèdits finançats amb RTDG   965.711,80 € 

5- Desviacions de finançament negatives   736.784,45 € 

6- Desviacions de finançament positives   672.583,98 € 1.029.912,27 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2011    1.164.488,09  €
 
1.4. ROMANENT DE TRESORERIA 
 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria  5.195.003,71 €   

2 (+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI D'EXERCICI  5.530.579,67 €   

  PI - Exercici corrent 2.425.808,99 €    
  PI - Exercicis tancats 2.664.517,98 €    

  D'altres operacions no pressupostàries 441.065,83 €    

  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva 813,13 €    

3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D'EXERCICI  2.127.820,67 €   

  PD - Exercici corrent 1.000.270,92 €    
  PD - Exercicis tancats 733.756,50 €    

  D'altres operacions no pressupostàries 393.793,25 €    
 (-) Pagament pendent aplicació definitiva 0,00 €    

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)    8.597.762,71 € 

II SALDO DUDÒS COBRAMENT    2.877.690,17 € 

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT    3.675.029,73 € 

IV 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-
II-III)   2.045.042,81  € 

 
 
1.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 6.719.782,78 €, dels quals 5.205.315,07 € 
correspon a romanents d’incorporació obligatòria (art. 182.3 RDL 2/2004) 
 
SEGON.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, en el que es diu 
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que de la liquidació un cop aprovada s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió 
que es celebri. 
 
TERCER.- Remetre l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
obrant a l’expedient, a la Direcció general de Política Financera i Assegurances del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, tal com preveu 
l’article 16.2 de Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, l’Estabilitat 
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, en el cas d’incompliment de dit 
objectiu en la liquidació pressupostaria 2011. 
 
QUART.- Remetre copia de la liquidació, d’acord amb allò que disposa l'article 193.5 del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, al Ministeri 
d’Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple, l’adopció del següent  
 
ACORD :  
 
Primer.- Prendre coneixement del Decret d’Alcaldia  de data 27 d’abril de 2012 , que 
ha estat transcrit a la part expositiva del present dictamen i correcció d’errors per 
Decret d’Alcaldia de data 7 de maig de 2012.  
 
 
Sr. Alcalde-President : en aquest sentit, doncs, per fer una mica l’explicació dels 
números sí que li agrairé al Sr. Martí Serra si ens pot fer una pinzellada numèrica de 
quines xifres estem parlant.  
 
Sr. Martí Serra Casanovas : En primer lloc, dir una primera qüestió :  els expedients 
han hagut de sortir una mica ràpids, és possible que trobem alguns “gazapos” en algun 
expedient. Però els termes generals, els números, els imports globals de crèdits, de 
romanents, etc, són aquests imports: però amb la urgència i celeritat amb què s’ha fet 
tant la liquidació com el modificat és possible que hi trobem alguns petits errors que 
hagin de ser d’aquest tipus; res de numèrics, imports de romanents o de resultat 
pressupostari, sinó bàsicament alguna data, alguns noms, etc. 
 
A la liquidació pressupostària hi ha dues magnituds, que són bàsiques : l’estat de 
liquidació del pressupost i l’estat del romanent de tresoreria.  
 
Anem primer per l’estat de liquidació del pressupost. Vejam, dins l’execució  
pressupostària, aquest any hi ha hagut uns drets reconeguts de 10.341.246,01 € i 
unes obligacions reconegudes netes de 7.727.000 d’operacions corrents. Llavors, 
d’altres operacions financeres, uns drets de 861.532 i unes obligacions de 3.729.000 . 
Això fa que el total d’operacions no financeres, és a dir sense amortitzacions de 
préstecs  i sense ingressos de préstecs, són de drets reconeguts 11.202.978,04 i unes 
obligacions de 11.457.176,48 €, és a dir, un resultat pressupostari de -254.198, 44 €.  
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Hi ha hagut més obligacions reconegudes que no pas drets reconeguts. Perquè dóna 
aquesta xifra ? Perquè quan mirem el global, considerem que els préstecs rebuts, els 
préstecs ingressats i els préstecs pagats, amortitzacions, pot donar un tipus de 
percepció errònia : és a dir, s’han ingressat – perquè hem demanat préstecs aquest 
any 2011 per 984.000 €, això és l’ingrés de préstecs – i una sortida d’amortitzacions de 
595.225. És a dir, com a resultat pressupostari, quan ingresses un préstec que tu has 
demanat, et computa com un dret reconegut. Llavors, que no ens equivoquem que 
hem demanat més préstec  que no pas hem retornat. Hem ingressat 200.000 i escaig i 
hem pagat en amortitzacions per 500.000 i escaig. Però, en quant a resultat 
pressupostari, és com si haguéssim ingressat drets reconeguts 900.000 i escaig i com 
a obligacions 500.000 i escaig. Llavors, si tenim en consideració el tema de les 
operacions financeres que ara parlàvem, hi ha un resultat pressupostari positiu de 
134.575,82. A partir d’aquí, es realitzen els ajustos a final d’exercici que fan un resultat 
pressupostari ajustat de 1.259.638,54 € . Això és perquè es tenen en compte tots els 
crèdits finançats, crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals; és a dir, obligacions que hem reconegut aquest any, però que teníem el 
compromís de despesa que venia d’exercicis anteriors, per tant, no s’haurien de 
computar en aquest any. I s’han comptat les transmissions de finançament negatives 
de l’exercici i les transmissions negatives de l’exercici en còmput invers, un en  positiu i 
l’altre en negatiu. Això són les inversions en finançament afectat, bàsicament. Això fa 
que el resultat pressupostari sigui el què he dit de 1.599.000.  
 
Això és un resultat bo, però és enganyós en la mesura que he dit abans : aquest any, 
hem hagut de fer un crèdit important de 900.000 i escaig i, en canvi, una sortida de 
despeses, d’amortitzacions, de 595.000 que, diguéssim, hem incrementat 
l’endeutament pel tema de pagament de les diferents indemnitzacions que hi ha hagut. 
Hem incrementat l’endeutament. Tot i així, el tenim controlat, el tenim, repeteixo, 
controlat, molt per sota del què determina la normativa: hi ha en principi aquest 110% 
o la normativa nova que va sortir del 75%. Per tant, estem parlant d’un endeutament a 
llarg termini de l’ajuntament del 35%. Era del 30% l’any passat; amb les amortitzacions 
aquest any es reduïa, però pel pagament dels crèdits demanats s’ha incrementat del 
5%, que és l’endeutament net d’aquest any.  
 
Llavors, anem al romanent. Computa com a romanent de tresoreria els fons que 
existeixen a data 31 de desembre dins el pressupost, diguéssim, els bancs de 
l’Ajuntament, més els drets de cobrament, menys les obligacions pendents de 
pagament. D’aquí deduïm el romanent de tresoreria total abans dels ajustaments. 
Aquest any el romanent de tresoreria total és de 8.597.762.71 €. Aquest és el 
romanent de tresoreria total, que el fan en positiu, els fons líquids i drets de cobrament 
i en negatiu, obligacions pendents de pagament.  
 
Diferències d’aquest any respecte els anys anteriors ? respecte l’any anterior, 
bàsicament ? És que han computat, hi ha hagut un salt qualitatiu negatiu i és que 
tenim menys fons líquids, és a dir, menys drets cobrats i en canvi tenim més drets 
pendents de cobrament. Això és important pel problema que hem tingut, que ja hi era 
l’any passat i que aquest any segueix igual, que és el fet que la gent ara li costa més 
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pagar impostos. Senzillament és això. Nosaltres hem continuat pagant i paguem amb 
les dates que diu la normativa i paguem tot el què reconeixem, per tant, no ens queden 
coses allà mortes, però la gent, evidentment, ha incrementat la morositat. I això es veu 
en tots els impostos. Tots. Fins ara no s’havia vist a l’IBI i ara ja es veu a l’IBI.   Això ja 
ens ho va dient l’Organisme,  que tenim un problema, que a la gent ja li costa això. 
Llavors, això que ha fet ? que el saldo net de tresoreria, si hem pagat més del què hem 
ingressat efectivament, ha passat de tenir 6.195.540 € a 31 de desembre de 2010 a 
5.195.003,71 € a 31 de desembre de 2011. un milió d’euros menys.  Per contra els 
drets s’han incrementat, però són drets pendents de cobrament. Llavors, com dèiem, 
el romanent de tresoreria total és de 8.597.762,71 €;  d’aquí, hem de deduir els saldos 
de dubtós cobrament: hem pres la mateixa mesura conservadora que hem fet els 
altres anys; és a dir, una mesura jo crec que molt positiva el fet de tenir amb què 
cobrir-nos les espatlles. Hem fet un saldo de dubtós cobrament de 2.877.690,17 €; què 
hem computat aquí ? hem computat el què diu la Sindicatura de Comptes com a 
percentatges mínims a computar, però a més, ens hem assegurat les esquenes amb 
totes aquelles contribucions especials i quotes urbanístiques que a vegades tenim 
problemes per cobrar i fins i tot per generar, perquè a vegades hi ha despesa que 
comencem a realitzar abans que s’hagin fet quotes – estudis, etc. Ens assegurem això 
i hem imputat el 100% d’aquests drets pendents de cobrament que no sabem si es 
cobraran, però segurament part d’ells sí. Ens hem salvat les esquenes i hem fet això, 
de manera que el saldo de dubtós cobrament que l’any passat varem posar en 
2.173.266,74 € ha passat aquest any a 2.877.690,17. aquí s’hi ha de restar, a més,  
dels 8.597.762,71 €  que dèiem, a més hi hem de restar l’excés de finançament afectat 
que aquest any és de 3.675.029,73 € . Què és l’excés de finançament afectat ? són els 
que es diuen els ajustaments acumulats positius; què són ? ingressos que nosaltres ja 
hem tingut però que estan afectats a una despesa determinada. Per tant, no poden 
computar dins el romanent de despeses generals, perquè hi ha ........... en concret, ja 
siguin de préstecs, ja siguin de subvencions que hem rebut abans de realitzar la 
despesa, ja sigui per rendes de terrenys, tot aquest tipus de despesa. Poden venir de 
l’any anterior o de molts anys anteriors. Perquè la llei t’obliga a que aquests tipus 
d’ingrés l’has de, sempre, tornar a imputar al pressupost següent fins que no es faci la 
despesa. Què vull dir ? que , per exemple, aquí estan imputades vendes de terrenys 
de l’any 2007 però que finançaven determinades actuacions de juntes, etc,... que si no 
es fa la despesa, bé, en algun moment o altre es faran aquests ingressos. Per tant, 
s’han de seguir incorporant. Es van incorporar en els anys anteriors i es segueixen 
incorporant ara. És un import important, però que sapiguem que aquests diners estan 
afectats a una despesa determinada; per tant, hauran de dedicar-se a aquella 
despesa.  
 
Llavors, una vegada deduït tot això, queda un romanent de tresoreria per a despeses 
generals de 2.045.042,81 €. Aquest és el romanent lliure ? en principi, és romanent 
lliure; el què passa és que s’han de fer uns ajustaments aquí els que tenen per .... el 
què hem dit abans era que amb l’excés de finançament de afectats són actuacions en 
què tens una subvenció al darrera que et finança un ingrés, però moltes vegades – la 
gran majoria – aquest finançament que et ve al darrera només et finança parcialment 
l’actuació – en un 70%, en un 50%, en un 40%, en un 80%, el què sigui – la resta ho 
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ha d’aportar l’Ajuntament amb el seu romanent de despesa de finançament general. O 
s’aporta a través de subvencions o altres aportacions externes que nosaltres hem 
d’imputar obligatòriament a fer aquesta despesa o si hi ha una part que no està 
finançada per aquest finançament afectat, ve finançat per l’Ajuntament, per recursos 
propis de l’ajuntament. Llavors, el què tenim de romanent de despeses generals, de 
2.045.042,81  s’ha de restar la part corresponent a totes aquelles despeses que venen 
finançades amb romanent general i són bàsicament, compromisos de despesa 
adquirits l’any 2011 - compromisos de despesa que encara no han arribat a fase O, de 
reconeixement de l’obligació – i aquelles inversions que hem dit abans que nomes 
finançàvem parcialment, de manera que dels 2.045.042,81 s’hi ha de restar  les parts 
que dèiem que financen aquests actuacions , que són : 503.317,20 que és la part de 
les inversions que venen finançades per despeses generals , i també se li ha de restar 
385.908,99  que són aquests compromisos de despesa ja adquirits per l’Ajuntament  
que no han arribat a fase O en data 31 de desembre. Són aproximadament, 888.000 € 
que s’han de restar d’aquests 2.045.000. d’acord ? llavors, aquest és el romanent lliure 
que l’equip de govern disposa com a lliure, que no està afectat ara a cap altra 
despesa, en principi. I és aquí quan aquest import que s’ha jugat amb el modificar de 
crèdit núm. 5, que és objecte d’aquest Ple. 
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Martí. Algun altre aclariment que necessitem per part 
d’algun grup municipal ? Per part de CIU ?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU ; Sí, bé, en primer lloc, 
agrair-li al Sr. Martí les seves explicacions i voldríem posar en coneixement  de totes 
els regidors i de l’Alcalde i perquè consti en acta que aquest Ple ha estat convocat 
amb urgència, que es pot fer legalment, però que en el moment de la  convocatòria del 
Ple els expedients han d’estar degudament tramitats i tancats per a consulta. I que 
això no ho estat possible. Volíem que quedés constància d’això i que els nostres grup 
municipal no ha pogut accedir a aquests expedients fins una hora abans del Ple. I que 
això podria ser motiu d’impugnació d’aquest Ple. És posar-ho en coneixement de tots 
els regidors. En principi, el nostre grup municipal ara no té intenció d’impugnar-ho, en 
principi, però que quedi constància i coneixement que legalment es podria fer i que 
agrairíem que no es tornés a repetir. Evidentment, la urgència la podem entendre, no 
en els termes que ha explicat el Sr. Alcalde, sinó en uns altres termes. Però sí que 
demanaríem un respecte per poder fer bé la nostra tasca i realment que es mantingui 
aquest compromís de complir amb la normativa i amb la legislació, que de moment, en 
el què portem de legislatura no s’està complint. Res més, moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Quan diu que no s’està complint en aquesta legislatura , es 
refereix al què ha exposat vostè ara o hem de saber d’algun altre incompliment del 
qual vostè ... és que és clar, ha començat exposant un tema molt concret i acaba dient 
que no es compleix en tota la legislatura. En tot cas, estem avisats. Doncs, queda 
donat compte.  
 
El Ple en pren coneixement.  
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3. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5/2012 en la modalitat 

de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
En el pressupost de l’exercici 2012, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 11 de gener de 2012, cal una reestructuració de la despesa per la qual 
cosa hi ha partides en el pressupost que s’han de dotar de més consignació i d’altres 
que són de nova creació, ja que com a conseqüència de les actuacions previstes  a 
realitzar durant l’exercici 2012 necessiten de la seva regularització a nivell de 
cobertura pressupostària. 
 
Vist l’expedient 005/2011 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament en la 
modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari presentat per l’Alcaldia, d’acord 
amb el que preveuen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 
A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 005/2012 del Pressupost de 
l’Ajuntament per al 2012, en les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari,  
segons el següent resum, en la forma que es detalla a l’annex I : 
 
Total despesa que cal augmentar per falta de consignació: 
 
Suplement de crèdit: 709.395,97 € 
Crèdit extraordinari: 200.230,00 € 
 
INCREMENT DE L’ESTAT DE DESPESES: 909.625,97 € 
 
 
Finançament de les partides pressupostàries: 
 
Romanent de tresoreria: 909.625,97 € 
 
INCREMENT DE L’ESTAT D’INGRESSOS: 909.625,97 € 
 
 
Segon.- Exposar l’expedient a informació pública durant quinze dies als efectes del 
seu examen i presentació de reclamacions;  i considerar-lo definitivament aprovat si 
durant aquest termini no es presenta cap reclamació.  
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ANNEX I  - MODIFICACIÓ NÚM. 005 PRESSUPOST 2012 -

PLE 30-04-2012

Org. Prog. Eco. DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS DESPESES P 2012 Actual Augment/disminució crèdit P 2012 Final TIPUS DE MODIFICACIÓ TIPUS DE FINANÇAMENT

13 132 12004 SOUS DEL GRUP C2 125.628,70 4.488,31 130.117,01 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 132 12006 TRIENIS 4.378,13 1.300,00 5.678,13 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 150 12006 TRIENIS 10.300,60 1.300,00 11.600,60 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 920 12006 TRIENIS 16.637,85 1.400,00 18.037,85 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 132 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 72.114,35 1.950,53 74.064,88 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 132 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 207.046,35 6.329,85 213.376,20 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 132 12103 ALTRES COMPLEMENTS 25.121,60 903,30 26.024,90 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 230 13002 ALTRES REMUNERACIONS-COMPLEMENTÀRIES 180.710,67 8.836,92 189.547,59 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 230 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 50.728,03 9.061,35 59.789,38 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 132 15100 GRATIFICACIONES 35.000,00 1.000,00 36.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 132 16000 SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT CIUTADANA 136.947,30 2.082,12 139.029,42 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 230 16000 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS 125.624,97 6.102,94 131.727,91 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

13 920 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. 3.400,00 2.200,00 5.600,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

14 920 20300 LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS 8.030,00 3.100,00 11.130,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

23 155 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS URBANISME 0,00 10.000,00 10.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

23 920 21200 R., M., I. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 60.000,00 84.000,00 144.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

23 920 21300 R., M., I. MAQUINARIA, ETC. 30.000,00 2.000,00 32.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

14 920 21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORT 13.000,00 1.000,00 14.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

52 132 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENT SEGURETAT CIUTADANA 1.500,00 2.123,36 3.623,36 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

46 341 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS 9.000,00 500,00 9.500,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

52 132 22699 ALTRES DESPESES SEGURETAT CIUTADANA 4.000,00 2.500,00 6.500,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

24 432 22699 ALTRES DESPESES DE TURISME 1.500,00 5.000,00 6.500,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

43 322 22699 ACTIVITATS ESCOLARS DIVERSES: HORT VISITES 0,00 1.500,00 1.500,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

14 920 22700 NETEJA INSTALACIONS I EDIFICIS AJUNTAMENT 122.000,00 2.000,00 124.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

14 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS - TREBALLS EXTERNS 20.000,00 4.000,00 24.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

44 231 22799 ALTRES TREBALLS SERVEIS SOCIALS I RESIDENCIA 37.000,00 15.600,00 52.600,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

12 179 22799 ALTRES TREBALLS DE MEDIAMBIENT 6.000,00 40.000,00 46.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

14 335 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS: CONSERGERIA ESCOLA DE MUSICA 0,00 2.000,00 2.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

32 011 35900 COMISSIONS BANCARIES I ALTRES DESPESES FINANCERES 1.000,00 500,00 1.500,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

41 920 46600 A ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS 1.491,00 1.618,31 3.109,31 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

44 231 48000 AJUTS INDIVIDUALITZATS 22.000,00 7.215,57 29.215,57 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

43 321 48010 BEQUES ESCOLARITZACIO LLAR D'INFANTS I MATERIAL ESCOLAR 0,00 2.500,00 2.500,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

13 151 48011 CONVENI AMB LA FUNDACIO LACETANIA 0,00 400,00 400,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

11 334 48012 CONVENI AMB MON SANT BENET 0,00 2.000,00 2.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

46 341 48009 BEQUES ESPORTIVES PER PREVENCIO DE RISC D'EXCLUSIO SOCIAL 2.000,00 5.000,00 7.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

TOTAL DESPESES CORRENTS 1.332.159,55 241.512,56 1.573.672,11

11 151 60904 JUNTA DE COMPENSACIO EL GRAU 402.514,04 250.000,00 652.514,04 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

21 151 60907 URBANITZACIO POLIGON SANTA ANNA 0,00 102.000,00 102.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

21 151 60911 URBANITZACIO CARRER DE LES ESCOLES 254.211,05 93.313,41 347.524,46 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

23 155 60920 REDUCTORS DE VELOCITAT 21.700,00 21.700,00 43.400,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

23 165 61902 INVERSIONS EN ENLLUMENAT 13.000,00 12.000,00 25.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

23 155 61915 REASFALTAMENT C/BALMES, C/ MONTPEITA I C/ RAMON I CAJAL 0,00 21.000,00 21.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

23 155 61916 PEATONALITZACIO DEL PASSATGE DE LES MONGES 0,00 33.000,00 33.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

52 132 62301 CAMERES DE SEGURETAT 0,00 4.800,00 4.800,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

45 491 62303 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS RADIO MUNICIPAL 0,00 9.000,00 9.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

15 920 62600 COMPRA D'EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC 20.000,00 2.500,00 22.500,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

15 920 62601 SERVIDOR INFORMATIC I GESTOR DOCUMENTAL 0,00 50.000,00 50.000,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

46 338 62900 COMPRA DE CARPES COBERTES PER DIFERENTS ACTIVITATS 0,00 1.530,00 1.530,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

23 920 63200 MILLORES I ADEQUACIO EDIFICIS MUNICIPALS 41.001,58 32.070,00 73.071,58 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

14 920 63300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS 22.300,00 1.400,00 23.700,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

23 151 63501 MOBILIARI URBA 4.000,00 6.000,00 10.000,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

31 920 63502 MOBILIARI DIVERS AJUNTAMENT 7.000,00 13.300,00 20.300,00 SUPLEMENT DE CREDIT ROMANENT DE TRESORERIA

14 338 63900 COMPRA D'UN ESCENARI I UN ENTERIMAT 0,00 14.500,00 14.500,00 CREDIT EXTRAORDINARI ROMANENT DE TRESORERIA

TOTAL DESPESES D'INVERSIONS 785.726,67 668.113,41 1.453.840,08

TOTAL DESPESES 909.625,97

Eco. DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS INGRESSOS P 2011 Actual Aplicació P 2011 Final

87000 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 0,00 909.625,97 909.625,97

TOTAL INGRESSOS 909.625,97

TOTAL MODIFICACIÓ 909.625,97  
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Sr. Alcalde-President : Gràcies. En tot cas, per tractar aquest punt, teniu tots els 
regidors, un annex 1 que és la modificació aquesta núm. 0005 del pressupost 2012, en 
la qual hi ha una sèrie de partides desglossades que atendre cada regidor 
corresponent aquelles qüestions que des de CIU se us puguin plantejar perquè siguin 
explicades. Per tant, en aquest sentit, si desitgeu la paraula per fer aquelles qüestions 
que vulgueu.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, gràcies. No sé si 
volien comentar una mica les partides més importants, no sé.  
 
Sr. Alcalde-President : Aquelles de les que vulgueu explicació, us la donem.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per lògica haurien de 
ser pràcticament totes. No sé, tampoc es tracta d’això exactament, però, bé , si voleu 
que us les demanem,a nirem demanant algunes que ens han cridat més l’atenció.  
 
Sr. Alcalde-President : D’acord.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A veure, en tema de 
personal i altres remuneracions complementàries, 8.836,92 €. Entenem que hi ha sous 
de grup C2, complements de destinació i específic, que ens imaginem que són 
contractacions per suplències, imagino. I he vist que també hi ha l’aula socioeducativa, 
nosaltres ho havíem fet sense cost i ara suposo que és pels quatre mesos de 
setembre a desembre.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, es va fer sense 
cost . bona nit. Es va fer sense cost, subvencionat,,.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Subvencionat.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : per Educació . 
llavors, degut al bon resultat que va tenir i a la gran necessitat que hi ha cada cop més 
d’aquest tipus d’atenció, hem cregut oportú crear-la a càrrec de l’Ajuntament. Hi ha la 
part aquesta que hi ha l’educadora i també ... bé, la Manoli no sé si us ho explicarà ella 
i sinó, us ho avancem, també la contractació de mitja treballadora social... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, amb vint hores.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : ... en vint hores, 
perquè el servei està desbordat. I ara mateix la feina a serveis socials és molt gran en 
aquest aspecte i no podem atendre als usuaris tal i com deuríem.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En això, Sra. Cristina, 
els hi hem d’agrair perquè hem rebut alguna queixa que algun usuari se’ls donava hora  
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a molt llarg termini i que evidentment eren urgències que no es podien demorar i ens 
sembla molt bé que facin aquesta contractació.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : L’usuari que ve a 
serveis socials és, com tu molt bé saps, és una persona que necessita l’ajut com a 
màxim en el termini d’una setmana i ara mateix no ho podíem complir. Per tant, varem 
instar.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, en som coneixedors 
i agraïm aquest gest.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Molt bé.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En referència a l’hora, 
suposo que també deu ser hores, bé,  .... suplències, hem vist una suplència de tres 
mesos d’una treballadora de la residència d’avis.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí, la substitució de ....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per motius de salut, 
suposo.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : La Fina és la de ....  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, la Fina és la Fina 
Nájar ; vejam, aquesta senyora està en llista d’espera d’una operació que s’ha de fer, 
llavors, les llistes d’espera tots sabem com estan. Però hem cregut oportú, també, 
curar-nos en salut nosaltres i fer aquesta previsió.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Es preveu la baixa de 
tres mesos.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Això mateix, sí.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ja ens ho imaginem. 
Vejam, hi ha una partida en Altres subministraments d’urbanisme, que és una partida 
de nova creació, de 10.000 €.  
 
Sr. Alcalde-President : Tomàs, si li vols explicar.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : A la 
brigada municipal, entre altres circumstàncies, apart de les obres que estem fent, 
tenim previsions de persones que han de substituir a altres, amb el qual això comporta 
també un augment de les partides pressupostàries, tant pel que fa a vestuaris i altres 
coses.  
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Vestuari, estem parlant, 
Sr. Casero ?  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Entre 
altres coses.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però 10.000 € són 
molts diners.   
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Eh ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : 10.000 són molts 
diners.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, 
però ....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Hi ha maquinària, 
també ? algun tipus d’estri ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Evidentment, a les brigades ....... al treballador, quan ve a la brigada, també se l’ha de 
dotar de les eines i aquestes coses. En principi, la previsió és aquesta. L’hem tirat una 
mica a l’alçada en previsió que no ens quedéssim curts, per no haver de fer posteriors 
modificacions. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Hi ha partida que ve 
seguida a aquesta, Sr. Casero,  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que és Reparació i 
manteniment d’edificis i altres construccions 84.000 € ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC Sí, 
aquest és un augment substancial d’aquesta partida per totes les reparacions i 
manteniment dels edificis municipals i construccions.  A més, tenim afegit un cas 
concret, del que vostès en seran coneixedors, que és el cobert de la màquina de batre, 
que les previsions que hi havien per poder fer el manteniment s’estan disparant dia a 
dia en casos.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, perdó, Tomàs.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí.  
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Sr. Alcalde-President : Dins aquests 84.000 € es contempla la casa de XXXX i l’edifici 
del convent de les Monges.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bé, 
com li anava comentant, el cobert de la  màquina de batre , ja sap vostè que se n’ha 
de fer un manteniment anual; les previsions s’han anat disparant i s’han anat 
multiplicant i en principi, aquesta la tenim prevista  en funció de donar una resposta 
definitiva. I com ha ja ha dit el Sr. Alcalde, tenim dos altres edificis, que són 
construccions que són municipals que és l’edifici del carrer Padró, crec que és el 
número... 
 
Sr. Alcalde-President : Sí, bé, li explico el carrer Padró.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, ja sé... la conec 
molt bé aquesta casa.  
 
Sr. Alcalde-President : El carrer Padró núm. 18... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, no tenim 
constància que siguin edificis municipals.  
 
Sr. Alcalde-President : No, no ho són. Carrer  Padró, núm. 18 està en procés que ho 
pugui ser perquè XXXX... Si ho vols explicar, Cristina. 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC:  Bé, estàs al cas, 
però potser els assistents no i ho expliquem un momentet.  XXXX és una senyora que 
la tenim vivint a la nostra residència; aquesta senyora va ser allotjada per motius de 
salubritat i degut a un incendi que hi va haver a la seva vivenda, es va traslladar a la 
nostra residència. Aquesta senyora, quan jo vaig arribar vaig trobar l’expedient a la 
meva taula, que era que aquesta senyora ens cedia la seva vivenda i varem iniciar el 
procés. Però llavors amb l’equip de govern varem creure oportú posar-la a la venda 
per veure si podíem solucionar el tema enlloc d’adquirir-la nosaltres. Han passat els 
mesos, han transcorregut molts dies, hem baixat preu, hem fet les mil i una i a la vista 
que això no es ven, l’equip de govern ha decidit iniciar el procés per quedar-nos-la i 
llavors, segurament aquest procés finalitzi, es procedirà a l’ensorrament d’aquesta  per 
decidir.... I res més.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : En el 
tema....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : O sigui, he d’entendre 
que XXXX  finançarà la seva estada a la residència amb la donació de la seva casa i 
que aquesta serà enderrocada ? He d’entendre això ? 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Has d’entendre ... 
que sí. “Más, menos”, era la situació que ens varem trobar, la idea .... està l’expedient 
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iniciant-se, ho hem de comentar amb els serveis jurídics i l’àrea de Secretaria, però 
segurament la línia que volem seguir sigui aquesta. Però, bé, .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, quan sigui l’hora 
llavors ..... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : ja en parlarem. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... ho podran explicar. I 
apart d’això hi ha el condicionament de l’edifici de les Monges.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, això li explicarà la regidora Marta Flotats.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bona nit. Tal com varem 
parlar a l’últim Ple, la intenció de la Congregació del Sagrat Cor de Vic tenen intenció 
de fer la cessió de l’edifici de les Monges a l’Ajuntament. A l’últim Ple varem comentar 
que estàvem estudiant la possibilitat de quina activitat s’hi podia dur a terme. Tot això i 
amb la proposta de l’Ajuntament de Navarcles de fer un escola de música única, 
aquests diners vindran una mica per fer l’adequació per portar a terme classes de 
música a l’edifici de les Monges.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, alguna altre aclariment ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, hi ha un partida que 
es diu Altres trebalsl de serveis socials i residència, que s’incrementa en 15.600 €. 
Voldríem saber si és la contractació d’un nou servei pels usuaris de la residència o de 
què es tracta.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí. Cristina, li comentes ? 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Aquesta 
implementació dins aquest crèdit es fa perquè com bé sabeu, també, la directora està 
embarassada. Llavors, és molt previsible que ens agafi la baixa aviat. Perquè és la 
nostra decisió que si necessita un descans, el pugui fer. Llavors, hem decidit 
subcontractar aquest servei a l’empresa que ens està portant a terme la infermeria, 
que estem molt contents; llavors, varem tenir una reunió i ens van semblar molt oportú 
contractar aquest servei dins el capítol II. I per això s’incrementa.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : O sigui, no es farà.... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : D’antuvi,  no.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : La partida que ve 
següent a aquesta, que és Altres treballs de medi ambient, també hi ha un increment 
de 40.000 a la partida.  
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Sr. Alcalde-President : Sí, Tomàs. En Tomàs Casero, és el tema de les lleres dels rius.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Vejam, un dels problemes que vostès coneixen que tenim és el dels torrents que tenim 
a Sant Fruitós i tal com estan les lleres, una de les previsions que teníem en el 
romanent era poder-lo aplicar i fer actuacions concretes. En principi, tenim interès de 
fer actuacions concretes en el Torrent Bo i el Torrent dels Gitanos, que considerem 
que són dos dels espais que necessiten una actuació més urgent. Sap vostè que això 
és una qüestió que, en principi, ho hauria de fer l’Agència Catalana de l'Aigua, però 
pels motius que tots sabem, tenim permís per fer actuacions però no tenim ajuts.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, llavors seria el 
tema d’inversions, amb les Juntes de Compensació. Si ens poden explicar la que diu 
Urbanització polígon Santa Anna.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, els 102.000 € aquests que es provisionen , és al document 
de Santa Anna III, el document de la .... Sr. Secretari, m’ajudarà en això ? ... era una 
.... 
 
Sr. Secretari : Projecte de compensació.  
 
Sr. Alcalde-President : Això, un projecte d ecompensació de Santa Anna III.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : De quin any era això ? 
 
Sr. Alcalde-President : Això és de l’any ... 
 
Sr. Secretari : 1997. 
 
Sr. Alcalde-President : Del 97 ? Sí, Santa Anna era del 88 i el Santa Anna III del 1997. 
Es preveia una compensació dinerària per part de l’Ajuntament  de Sant Fruitós. Això 
està escrit en un document i parlava en pessetes, en aquell moment, de 16.000.000 
ptes. Aquell document va ser aportar fa poc per la .... o sigui, aquest document estava 
a l’ajuntament, però va ser aportat i sol.licitat aquest import per part de XXXX, que és 
qui va signar aquest document. I en tot cas, com que és vàlid i s’ha de procedir, doncs, 
ha reclamat o ens ha dit que reclamaria aquesta quantitat i , per tant, com que en 
principi ens sembla .... ens ha dit que ho reclamaria i és reclamable, doncs, s’ha 
previst aquest pagament.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Molt bé. Hi ha una altra 
partida que diu Peatonalització del passatge de les monges. Hem vist una mica un 
avantprojecte, o una mica de memòria valorada molt “escueta” que hi ha a l’expedient. 
Si ens ho poguessin explicar també.  
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Això 
és una conseqüència directa de la partida que hem parlat abans. Evidentment, és per 
fer un pas peatonalitzat en el passatge i adequar-ho. Considerem que s’havia de fer.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per quin motiu ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Per 
quin motiu ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Doncs, perquè entenem que serà un passatge que pot incrementar el trànsit de 
vianants.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però, per vianants,  
només.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Per 
vianants, sí, sí. Ni que sigui per vianants, en principi, ha d’estar en unes condicions... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, però hi ha hagut 
algun estudi, alguna cosa que indiqui que realment sigui necessari ? O sigui, estem 
parlant de 33.000 €, que no són pocs.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si hi afegim el 50.000 o 
no sé quant, que en principi ha de costar la remodelació de tres aules.... 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Si 
parlem de....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... ens n’anem a 80.000 
€ i escaig en una cosa provisional. 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí. I 
si afegim els 102.000 del polígon de Santa Anna, i si afegim els 250.000 de... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, estem parlant de 
les monges.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Li 
estic dient, clar, li estic dient.... 
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Sr. Alcalde-President : Perdoneu, de totes formes.... Perdoneu, eh, si obrim un 
passatge per vianants no només serveix pel que va a l’escola de les monges, s’obre 
per tothom. Si aquella persona va a peu,que vulgui ....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, però jo demanava 
la necessitat real d’invertir 33.000 € en això.  
 
Sr. Alcalde-President : No, però, en tot cas, .... és un passatge obert.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si hi ha un estudi que 
realment justifiqui la necessitat de destinar aquests diners a una cosa que, en principi, 
hauria de ser provisional, perquè clar, estem parlant d’utilitzar un espai que és 
equipament a destinar-ho a peatge per vianants. Quan és un espai que és edificable i 
que a més, és municipal.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Estem parlant d’un espai municipal i estem parlant d’un equipament que donarà un 
servei i estem parlant d’un passeig per vianants per poder accedir-hi. Com molt bé ha 
dit el Sr. Alcalde, les persones que vulguin anar a l’escola de música o on sigui, .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Som conscients que ja 
tenim un camí per sota, a la vora del Torrent, que ja està habilitat .... 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, 
sí, som conscients i que tenim un passeig per vianants que no utilitzem i que 
considerem que és oportú obrir-lo a la ciutadania.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I exactament aquests 
33.000 a què es destinaran ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC . 
Aquests 33.000 € es destinaran, en principi, a fer l’actuació complerta del pas per 
vianants amb una adequació del què és el paviment, amb una adequació del què és la 
il.luminació, ... en principi, la cosa va per aquí, Sra. Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes gràcies. Sr. 
Casero. Hi ha una altra partida que es diu Maquinària, instal.lacions i estris de la ràdio 
municipal , que són 9.000 € . ja tenim constància que es vol tornar a obrir la ràdio, però 
bé, saber una mica exactament. 
 
Sr. Alcalde-President : Sí, la regidora Manoli Martín li contestarà.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't: Et refereixes a la 
15920 ? 
 
Sr. Alcalde-President : Sí.  
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : La de 9.000 €. No, la 
partida és la 62303. 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Nosaltres, al 
començament.... al pressupost anual la nostra intenció d’obrir una altra vegada 
l’emissora municipal. Al fer l’estudi ens hem trobat que la maquinària que hi ha a dins 
és totalment obsoleta per fer l’emissió, manquen equips, els que hi havia feien 
interferències, ... hem demanat pressupostos i per començar a emetre, de moment els 
9.000 € en teníem per anar fent. I per això s’ha dotat aquesta amb aquest import.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes gràcies. Hi ha 
una altra partida que és el Servidor informàtic i gestor documental, 50.000 €; entenem 
que això és una tercera part aproximadament del cost real que tindrà la implantació de 
l’administració electrònica. 
 
Sr. Alcalde-President : Correcte, sí.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ens estalviarem folis, 
però ens gastarem molts diners.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, som conscients que és una inversió important.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Entenem que es deuen 
haver mirat bé els pressupostos. Clar, nosaltres això ho hem vist fa molt poqueta 
estona  i , evidentment, no tenim informació. Hem d’entendre que el tècnic informàtic 
ha fet una bona tasca o l’ha fet despresa i corrents, no ho sabem .  
 
Sr. Alcalde-President : En principi, .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... realment, són molts 
diners.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Assegurar que el tema 
de l’administració electrònica, com molt bé varem dir al començament de la legislatura, 
és un tema que venim treballant des del juny, ........ el Jordi ha fet molt bona feina, ha 
demanat més de 5 pressupostos, hem parlat amb ajuntaments que ja han posat en 
marxa el tema de l’administració electrònica, estem mirant com muntar-ho de la forma 
més econòmica i més eficaç, no només per estalviar i llavors que no ens serveixin els 
aparells, la maquinària o el software que estem posant. I llavors, és un projecte que és 
car, que és molt llarg, però que apostem per ell perquè no només estalviarem en paper 
sinó que millorarem el funcionament intern de l’ajuntament i millorarem el què és el 
servei als nostres veïns.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Llavors, amb aquests 
50.000 € exactament, quins processos es podran fer ? 
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Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Aquí està avaluat el 
què és el gestor documental, ja ho veureu quan tingueu una miqueta més de temps, si 
voleu, la proposta que ha fet l’informàtic al projecte. Aquí hi ha la gestió documental, 
l’estudi dels processos, ara començarem amb la Diputació de Barcelona a fer 
l’avaluació interna ................  suport. És un projecte que , ja dic, que és més llarg, i en 
principi, hem fet la valoració de dividir-lo en tres quotes, per dir-ho d’alguna manera. Si 
necessiteu més informació, està totalment l’informe fet pel.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : però la previsió de 
tenir-ho tot acabat, quina és, Sra. Manoli ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : La previsió de tenir-ho 
tot acabat, o sigui, ... 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Compta dos, tres 
anys.  
 
Sr. Alcalde-President: 2014, em sembla o sigui, 2012, el primer,....  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : O sigui, tres anys.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí. 2012., 2013 i 2014.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, suposo, ara 
m’agradaria fer un acudit : esperem que puguem tenir correu electrònic els regidors de 
l’oposició en el moment que tinguem administració electrònica, perquè ja fem riure.  
 
Sr. Alcalde-President : Estaria bé.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Eh, estaria bé, Sr. 
Batanés ? 
 
Sr. Alcalde-President : Estaria bé, Sra. Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A més, que no ens 
costaria res.  
 
Sr. Alcalde-President : Exacte.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : hi ha també una 
compra d’un escenari, d’un entarimat.  
 
Sr. Alcalde-President . Sí, això.... Tomàs ? 
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : és 
necessari que ho comprem, perquè és totalment necessari. A més, quan hem tingut un 
altercat ara fa poc temps, perquè l’escenari que tenim habitualment ha patit algun 
desperfecte i com vostè sap, fa uns anys és molt difícil sinó impossible trobar peces de 
recanvi. Per tant, en principi, la nostra voluntat és que aquest escenari que tenim es 
pugui reparar i que a més, ho repari qui l’ha espatllat; però a més, sabem que els anys 
no passen “en balde”, que diuen i necessitem un nou escenari.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I les mides de 
l’escenari, les té ara així al cap ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Ara 
no estic en condició de dir les mides. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord, bé, bé.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Comentar-li a tall d’això que hem fet també a un augment de partides en mobiliari urbà, 
aquella famosa partida de la jardinera que la reposarem per a situacions concretes. I 
les millores i adequació dels edificis municipals, aquesta partida que és la 63... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, de 32.000 €... 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC: 
Exacte. Vostè sap que varem parlar per les línees de vida  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Línees de vida.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... els 
controls dels accessos dels edificis municipals ......1    aquí hi afegim temes de camp 
de futbol i de .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : pavelló ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
pavelló. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Així, a cop d’ull, és 
difícil valorar aquest modificat, tenint les dades en tan poc temps, però sí per exemple, 
al pavelló hi ha coses que s’haurien de millorar, al camp de futbol també, ... hi ha per 
exemple el tema de les gomes, que és un tema que ens semblava que potser era un 
tema que podria entrar aquest any que hauria estat bé, per fer un sistema per tapar la 
pista. Evidentment, és el seu modificat, vostès estan al govern, són les seves prioritats, 
que no vol dir que no siguin les nostres, no votarem ni a favor ni en contra. A favor, 

                                                 
1 Aquest fragment no ha estat possible transcriure’l per la poca claredat de la gravació de veu.  
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evidentment, no, perquè moltes d’aquestes partides nosaltres no les hauríem aplicar, 
algunes sí, que són de manteniment i que s’han de fer , les hauríem fet igual, és una 
qüestió de programari i de govern. En contra, tampoc els votarem. Entenem que s’han 
de fer coses, s’ha d’aplicar aquest romanent i s’ha d’aplicar tots aquests imports a 
millorar els serveis als ciutadans, si vostès creuen que són aquests, nosaltres ho 
respectem. Hi ha el tema dels passos aixecats, Sr. Casero, que no he pensat ... me 
l’he saltat. Sí que hem vist el plànol on estan ubicats; n’hi ha algun que penso que 
potser sí que ens agradaria comentar-ho, que ens sembla que es podria millorar la 
situació exacta d’algun pas, si li sembla correcte que en puguem parlar.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : quan 
vostè vulgui.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I res més.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : En 
principi, vostè sap que estan marcats les ubicacions dels passos. Hem considerat que 
en principi, podem ...  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU :  Sí, sí. Els llocs ens 
sembla correcte. El què potser no ens sembla correcte és el punt, el punt concret, que 
ens sembla que potser hi pot haver alguna millora; i si ens accepten els nostres 
suggeriments, els ho agrairem.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Serà 
totalment benvinguda, com no podria ser d’una altra manera. Sra. Casals, si em 
permet comentar-li un parell de cosetes : jo sóc el regidor més veterà de l’ajuntament i 
dir-li que.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És el que té més 
canes, també.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sóc 
el que té més canes, sí. I sóc un regidor que té un correu electrònic des de fa 
escassament vuit mesos.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Deixi’m que li expliqui  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, 
no... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, és que li explicaré  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, 
vostè m’ho explica. Li dic perquè clar, l’Ajuntament  no va néixer ahir, ni fa un any, ni fa 
dos anys.  
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Això, deixi’m que li 
expliqui.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, 
no. Després li deixo que ho expliqui. I un dels comentaris que vostè ha fet del pavelló 
municipal, que hi estem totalment d’acord que el pavelló ha de tenir millores constants 
i reposicions constants, dir-li que les reparacions que hem fet en el temps que portem 
a l’equip de govern han estat importants, és a dir, que el tema de la protecció va ser 
una obra important. I així tots els equipaments de tots els espais públics.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em deixa que li 
expliqui això dels correus electrònics; així potser tots els regidors ho coneixeran. El dia 
abans de la  constitució d’aquest Ajuntament, el Sr. Batanés i jo varem tenir una 
conversa al meu despatx i li vaig comentar que els regidors que continuàvem, que 
teníem un correu electrònic que ens agradaria mantenir aquest correu electrònic, que 
era una qüestió que econòmicament no suposava cap despesa per l’Ajuntament  i que 
ja que ho teníem ens agradaria poder-ho mantenir. 
 
Automàticament, després de la constitució del nou Ajuntament, el primer que vaig 
rebre per part del Sr. Batanés va ser una notificació dient-me que aquests correus 
electrònics quedaven anul.lats. és per això que he fet la brometa, perquè va tenir 
aquest detall el Sr. Batanés amb nosaltres.  
 
Sr. Alcalde-President : Ja em semblava  .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ja que ho ha tret, li 
explico, perquè segurament vostè .... 
 
Sr. Alcalde-President : O sigui, que es diuen coses entre vostès, però la cleca per a mi. 
Està bé això.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : si em 
permet el Sr. Alcalde, ... 
 
Sr. Alcalde-President : Sí, sí, i tant.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... en 
principi, a les converses que tenen amb el president no puc fer-hi cap mena de 
referència, però pel que vostès m’està dient, va haver-hi un diàleg que contrasta amb 
el silenci que hi havia en temps pretèrits. També deixem-ho estar així.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs un cop... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No serà pas amb la 
meva persona, Sr. Casero.  
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Sr. Alcalde-President : Dit això, voldria comentar dos aspectes : un, que sabem que 
aquest expedient s’ha tancat a última hora i en aquest sentit, els demanem disculpes i 
esperem que ens les admetin. En aquest sentit, també hem volgut fer un esforç 
d’explicació de tot allò que necessitin, com no pot ser d’altra forma. Però, en aquest 
cas, també ho hem volgut complementar amb la presència d’un treballador de la casa, 
qualificat, com és l’Interventor. I també obrir-los la porta, com no pot ser d’una altra 
forma, i encara més en aquest cas, de tots aquells dubtes o concrecions, que nosaltres 
també anem evolucionant en aquest sentit, en un document que estem parlant de 
moure 909.000 €, doncs, evidentment, els demanem que demanin tot allò que sigui 
necessari pels aclariments a posteriori del què ha estat aquesta sessió d’avui. I en 
aquest sentit, i suposo que atenent tots aquells dubtes que tinguin que els puguem 
resoldre i les explicacions oportunes i una mica agafant les paraules que vostè ha fet 
servir, que possiblement no era un pressupost vostès invertirien en el mateix, però que 
tampoc els sembla una cosa malament. Doncs, demanar que no exerceixin aquest dret 
que, en principi, han dit que podien exercir i que són lliures de fer-ho. Però és un tema 
que no s’ha fet, però el que és el pensament d’aquestes partides que els hem explicat 
que en un moment de la  conversa que hem tingut en aquest Ple, vostè deia “no sé si 
els temes un a un han tingut la mateixa precipitació que la preparació del Ple 
extraordinari”, deixi’m que li digui que no, que això són temes que ja es venen parlant 
des de finals de l’any passat  i fins i tot molts d’aquests temes estaven treballats i van 
estar en el fil de si entraven al pressupost ordinari o ens esperàvem al romanent. 
Llavors, jo m’atreviria a dir que un 905 dels punts que hi ha aquí són punts parlats, 
reflexionat si decidits des de l’any 2011. però, bé, sí que les circumstàncies com s’han 
fet els documents en paper per poder assistir avui a aquest Ple ha estat una mica  més 
ràpid i retardat. Simplement, això, que constes també en el sentit que no dubtin en 
demanar tot allò que vulguin i estem a la seva disposició per allò que puguin oferir de 
millora que els sembli. Per exemple, el tema dels badens que vostè comentava. Un 
cop fet aquest aclariment, passem a votar.  
  
 
VOTACIÓ :  S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GFP, 2 PSC, 2 IMAGINA’T ), 
CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les dotze hores i cinquanta-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. 
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