AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 9 DE MAIG 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 nou de maig 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 les actes de les sessions anteriors.
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del dia 11 d’abril de 2012 i de la
sessió extraordinària i urgent del dia 30 d’abril de 2012 que han estat trameses als
regidors.

Sr. Alcalde-President : Cal fer el comentari que respecte la sessió
extraordinària hi ha una petita modificació al text perquè hi havia uns errors de càlcul
aritmètics que han estat passats, en teniu coneixement, suposo, tots els regidors; i per
tant, es demana l’aprovació de l’acta de l’11 d’abril i la del 30 d’abril amb aquestes
correccions. Passem a l’aprovació ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em
permet... Bona tarda a tothom. A l’acta del dia 11 d’abril hi ha un petit error, tan sols
només d’anomenament, que ha de dir “Marta Flotats” quan hi ha la informació de les
regidories i em sembla que posa Mercè Casals. És només corregir això.
Sr. Vicesecretari : A quina pàgina, si us plau ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No lo tengo,
Santi. Al principi, on diu “Informació de les regidories”.
Sr. Vicesecretari : Per suposat, que la regidora no...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No informa.
Igual ho ha corregit.
....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Després,
volíem demanar en referència a l’acta del Ple urgent extraordinari que hi va haver, ens
ha arribat l’acta fa molt poquet i no hem tingut temps de llegir-la. Per tant, demanem si
la podem deixar pel proper Ple.
Sr. Vicesecretari : Es va enviar el dia 7.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, por eso.
Fue el lunes. Bé, no l’he llegida. Senzillament, no he pogut.
....
Sr. Alcalde-President : Bé, respecte a l’acta de la sessió ordinària, ja hem
trobat a la pàgina 6, això que comentava; per tant, modifiquem on diu “Mercè Casals”
per “Marta Flotats”. Per tant, amb això, aprovaríem la de la sessió ordinària. Per tant,
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queda aprovada aquesta, Sr. Secretari. I en referència al què fa l’acta extraordinària, si
s’ha lliurat fa 48 hores, entenc que és temps suficient per mirar un acta que consta de
molt poques pàgines i jo no veig que hi hagi d’haver – i sinó, corregeixi’m o
assisteixi’m, Sr. Secretari sobre aquest assumpte. En quant a terminis, es refereix, li
demano.
Sr. Vicesecretari : La pràctica habitual és entregar l’acta, enviar-la als grups el
dia de la convocatòria o al dia següent, en quan podem. En aquesta, se li havien
ajuntat totes dues. Vostès mateixos. No hi ha ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé,
justament....
Sr. Vicesecretari : Les dues opcions serien correctes.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, jo penso
que és una qüestió de bona voluntat, d’entendre que si no s’ha pogut fer perquè no hi
ha hagut temps material, doncs, deixem ja que l’Alcalde decideixi amb la seva bona
voluntat. La validesa de l’acta és la mateixa.
.....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : L’únic que
aprovant és el què s’ha transcrit en un paper, però l’acta no varia.
Sr. Vicesecretari : Segur, segur.
Sr. Alcalde-President : Els altres grups municipals tenen algun inconvenient,
doncs, en aprovar, en deixar pendent d’aprovació fins el proper Ple ? Sr. Tomàs
Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Per la nostra, cap problema.
Sr. Alcalde-President : Sr. Agustí Masana ? Sra. Flotats ? Doncs, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, si no li
sap greu, m’agradaria comentar que en anteriors legislatures, quan qualsevol ....
Sr. Alcalde-President : Em sembla molt bé.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... qualsevol
grup municipal, ho havia demanat, se li havia....
Sr. Alcalde-President : Em sembla molt bé que en anteriors legislatures es
fessin coses. Però com que estem en la que estem, aquest Alcalde decideix que
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posposem al proper Ple perquè se la puguin mirar degudament. passem, doncs, al
punt núm. 2.

Control de l’acció de govern
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària.
Es posa de manifest el llistat amb el contingut de l’extracte dels Decrets d’alcaldia des
des de la darrera sessió plenària, llevat dels que han estat explícitament sotmesos a
la consideració de l’Ajuntament Ple en la present sessió.
•

•
•

•

•

•
•

•

Decret d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aproven les
despeses corresponents a dietes del Tribunal present a les proves selectives en la
convocatòria d’una plaça d’informador/a del Punt d’Informació Juvenil per
substitució de la titular del lloc de treball per baixa de maternitat; d’una plaça
d’oficial electricista; i la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de geriatria per la
Residència municipal d’avis.
Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
despesa i es reconeix l’obligació corresponent a la relació de factures núm. 15/12,
composada de 2 factures, que suma un total amb l’IVA inclòs de 425,12 €.
Decret d’Alcaldia de data 3 d’abril de 2012, mitjançant el qual es deleguen
expressament les funcions d’Alcaldia en el segon tinent d’Alcalde, Sr. Agustí
Masana i Santamaria, del dia 5 al 8 d’abril de 2012 ( tots dos inclosos ) per
absentar-se l’Alcalde del terme municipal en aquestes dates al participar en el
viatge organitzat a Alcalá del Valle.
Decret d’Alcaldia de data 3 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei de la
LLAR D’INFANTS “LES OLIVERES” del mes d’ABRIL/2012 per un import de
14.435,00 €.
Decret d’Alcaldia de data 3 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei municipal
de la RESIDÈNCIA D’AVIS “EL LLEDONER” del mes d’ABRIL/2012 per un import
de 28.257,00 €.
Decret d’Alcaldia de data 3 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de SAD MES
DE MARÇ /2011 per un import de 406,44 €.
Decret d’Alcaldia de data 4 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova i es
reconeix la despesa de les indemnitzacions per comissió de serveis dels agents de
la Policia Local de l’ajuntament de Sallent i Navàs adscrits temporalment el dia
24.3.12, per import de 890,00 € nets, amb càrrec a al partida corresponent.
Decret d’Alcaldia de data 11 d’abril de 2012, mitjançant el qual es decreta la
clausura temporal de l’activitat consistent en l’elaboració de pizzes ( PASTISSERIA
GOLD , S.L. ) que es portarà a témer en termini màxim de 72 hores a partir de la
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

notificació de la present resolució, advertint que haurà d’abstenir-se en endavant
de seguir l’exercici de l’esmentada activitat fins que es presenti l’acta de control de
comprovació de les mesures correctores.
Decret d’Alcaldia de data 13 d’abril de 2012, mitjançant el qual es confereix
delegació expressa al regidor Sr. Agustí Masana i Santamaria per substituir
l’Alcalde en l’exercici de l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil entre
XXXX i XXXX, que es té previst celebrar el dia 23 d’abril de 2012, a aquest terme
municipal.
Decret d’Alcaldia de data 16 d’abril 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 d’informació pública d’un projecte de sòl no urbanitzable per la legalització
d’un centre hípic a la parcel.la 86 del polígon 9 del cadastre de rústica sol.licitat pel
XXXX, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 12.920.22603.
Decret d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012, mitjançant el qual es deixa sense
efecte el Decret d’Alcaldia de data 11 d’abril de 2012 en relació a l’adopció de
mesura provisional de clausura temporal de l’activitat de fabricació de pizzes
emplaçada al carrer Monturiol, 9, expedient 671.07.011/00 i l’actuació de
comprovació de la clausura efectiva de l’establiment.
Decret d’Alcaldia de data 19 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’autoritza la
despesa i el pagament de l’ajuda individualitzada concedida a XXXX, XXXX i
XXXX, per motius diversos.
Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’atorga llicència
municipal d’ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació de parades el
dia de Sant Jordi als sol.licitants relacionats i a les ubicacions indicades.
Decret d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’aprova i es
reconeix la despesa de la nòmina del personal funcionari, laboral i membres de
l’equip de govern corresponents al mes d’ABRIL 2012.
Decret d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2012, mitjançant el qual s’autoritza al
Club Hípic Sant Fruitós per a la celebració de la Festa dels Tres Tombs.
Decret d’Alcaldia de data 2 de maig de 2012, mitjançant el qual s’ordena la
retirada d’un vehicle abandonat marca CITROEN SAXO amb plaques de matrícula
6175 FLX 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 4 de maig de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
rectificació del Decret d’Alcaldia de data 3 d’abril de 2012, mitjançant el qual
s’aprova la relació d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius
del servei de la LLAR D’INFANTS “LES OLIVERES” del mes d’ABRIL/2012, en el
sentit de rectificar l’import d’aquest, que ascendeix a 14.435,00 €.
Decret d’Alcaldia de data 4 de maig de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
rectificació del Decret d’Alcaldia de data 3 d’abril de 2012 d’aprovació de la relació
d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de SAD MES
DE MARÇ /2011 per un import de 406,44 €, en el sentit de rectificar el mes de
MARÇ/2011 per ABRIL/2012.
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Sr. Alcalde-President : Per part del grup de CIU algun comentari a fer ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. Es
demana informació sobre un Decret del dia 4 d’abril, mitjançant el qual s’aprova i
reconeix la despesa de les indemnitzacions per comissió de serveis dels agents de la
Policia Local de l’Ajuntament de Sallent i de Navàs, adscrits temporalment el dia
24.3.12 per import de 890 €. Bé, més que res concretar que ens especifiquin – que
suposem què és – però que ens especifiquin quin era exactament aquest servei.
Sr. Alcalde-President : Sr. Agustí Masana, li pot respondre, si us plau ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, aquest
servei va ser degut al reforç d’agents per la preparació o organització de la Volta
Ciclista; en aquest cas, eren 4 de Sallent i 4 de Navàs. I no és res més que això, va
ser el reforç.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Quantes
hores van fer els agents ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : En aquests moments no ho tinc aquí, no li puc dir.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes
gràcies.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : En tot cas, van fer les necessàries i, repeteixo, per garantir la
seguretat i la mobilitat de tota la gent que hi va assistir, la qual també va ser objecte de
felicitació per part de l’entitat organitzadora de la Volta Ciclista, que també la tinc a
baix guardada i amb molt d’orgull.
Sr. Alcalde-President : Doncs, si li sembla, quan vulgui, pot mirar aquest
expedient amb el Sr. Masana. Gràcies, Agustí. Algun altre ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No. Amb els
Decrets, no.
Sr. Alcalde-President : Així, doncs, passem el punt tercer.
El Ple en pren coneixement.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a la
sessió de 2 i 16 d’abril de 2012.
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El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
corresponents a la sessió de 2 i 16 d’abril de 2012.
Sr. Alcalde-President : En aquest cas, el document que van rebre inicialment
els regidors parlava de donar compte de la sessió del 16 d’abril i es va detectar que hi
havia una errada i és que s’havia de donar compte de dues de les Juntes de Govern
Local : la del 2 d’abril i la del 16 d’abril. Per tant, donarem compte d’aquestes dues
sessions, de la del 2 d’abril i la del 16 d’abril de 2012. En aquest sentit, també, CIU té
algun aclariment que li puguem fer respecte aquestes dues actes de la Junta de
Govern Local ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, n’hi ha
algun. De la del dia 2 no en farem cap.
Sr. Alcalde-President : Molt bé.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : De la del dia
4...
Sr. Alcalde-President : Setze.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ah, perdó,
del dia 16 d’abril, en referència a hores extraordinàries sobre els agents de Policia
també hi ha tota una relació d’hores extraordinàries del mes de març ....
Sr. Alcalde-President : Sí ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que puja
1.719 €. Ens agradaria també que ens concretessin, si pot ara en aquests moments el
regidor, i sinó, doncs quan pugui.
Sr. Alcalde-President : Ens pot indicar quin era de l’acta el tema aquest ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Això és el
punt 3.4, Gratificacions per complements retributius. A la pàgina 18.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, sí. Agustí Masana, li contesta ? Sí ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Sí, és aquest, no ?
Sr. Alcalde-President : Pàgina 18 de l’acta de la Junta de Govern Local del
dia 16 d’abril.
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Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Sí. A veure, en concret el què em demana és el reforç dispositiu
que hi va haver a la vaga general, que va ser de 12 hores.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Perdó,
quantes ha dit ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Dotze hores, la vaga general. Les prolongacions de jornada per
finalització de serveis van ser de 6 hores. En judicis, 12 hores. I pel què fa a actes
culturals i esportius, en el tema de la Volta, amb agents propis, van ser 40 hores.
Transèquia, 7 hores. Duatló, 18 hores. I el Trial social, 12 hores. I substitucions per
malaltia o accidents, 12 hores més.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes
gràcies.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Sinó, li puc facilitar quan ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, ja
està bé. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Algun altre punt que li puguem aclarir ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, referent
també a aquesta Junta de Govern, al punt 3.8, Sistemes d’informació i comunicació, hi
ha la contractació menor de serveis per l’edició mensual d’un butlletí d’informació. En
els pressupostos que es presenten, hi ha 4 pressupostos : 2 són de la mateixa
empresa; hi ha un pressupost de TLB grup per un import de 330 € - no sé si això és
correcte o hi ha .....
Sr. Alcalde-President : Sí, la regidora Manoli Martín
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : 330,40 €.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El de TLB
grup, 330, és correcte ? L’opció 2, que diu també 330, això deu estar equivocat, que
deuen ser 354.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : A veure,
com pots comprovar, hi ha una errada numèrica de traspàs de dades. La segona opció
era més cara, són 354 – aquí s’han equivocat, han posat el mateix.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, això és
el què em volia referir. Però apart, hi ha el pressupost següent, el núm. 2 que també és
el mateix import.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Si, per
això, aquest és l’incorrecte. La diferència estava en el tipus de paper; o sigui, el servei
era el mateix, la única diferència que hi havia entre un pressupost i l’altre era el tipus
de paper. I va ser l’oferta de presentar TLB grup.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però la
opció 1 de TLB grup era 330.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : La opció 1
són 330, sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord. El
pressupost núm. 2 també són 330.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : No, si
veus el preu mensual, són 300 € més 54 € d’IVA.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no dic el
pressupost núm. 2; no la opció 2, sinó el pressupost núm. 2 d’Imatge Marcel Oliveras.
Sr. Alcalde-President : Sra. Martín, s’està referint a l’opció 1 .....
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Els dos
imports dels 2 pressupostos són els mateixos, d’acord ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord. I
llavors hi ha un altre pressupost.... O sigui, tenim dos pressupostos de 330 € i un
pressupost de 147 €.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Exacte.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Vostès
decideixen acceptar el pressupost d’Imatge Marcel Oliveras per 330 €.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Exacte. La
diferència que hi ha amb l’últim, si pots veure el Difoprint, no inclou ni el tema de
disseny, ni el tema de correcció d’estils dels textos, ni res; simplement, ens va fer el
pressupost, tot i que ho varem demanar tota la gama de serveis, només ens va fer el
pressupost en el tema de la impressió.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però jo aquí
llegeixo “maquetació inclosa”. La maquetació ja inclou tot això.
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Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : La
maquetació; però no feia correcció d’estils ni fotografies puntuals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord.
Llavors, la redacció de fotografies puntuals i això dels estils és suficient per donar un
pressupost que és més del doble de car ? O sigui, amb el pressupost que s’ha aprovat
o que s’ha acordat concedir aquest contracte, tindrà un cost anual de 3.960 €. Amb
l’altre, que vindria a ser el mateix, perquè evidentment, això no és cap revista, és un
full, que això ho pot fer qualsevol persona amb un programa Publisher que està a
l’abast de qualsevol persona – ens costaria 1.764 €. D’acord ? Estem parlant d’una
diferència de 2.196 € perquè ? per fer una fotografia puntual de tant en tant ? Demano,
eh ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : I la
maquetació.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : La
maquetació d’això ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí, però és
clar, Difoprint no ho oferia.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Difoprint fa
maquetació.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : No oferia
aquest servei. A Difoprint li havíem de donar tota la feina ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Maquetació
inclosa, text més dues fotos. Estic llegint el què diu.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : O sigui,
ells el que feien era : jo els feia tota la feina aquesta que veieu vosaltres i ells feien la
impressió. Bàsicament això.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I jo li
demano això ho ha de fer un dissenyador ? Demano, eh ? Sra. Manoli. Li estic
demanant.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Jo vaig
demanar un pressupost a un dissenyador. Si tu consideres que ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Vostè creu
que això és necessari un dissenyador per fer això ?
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Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : És
necessari una empresa que es dediqui a fer tema d’impressió i de disseny. Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És la seva
opinió. Jo, sincerament, com a portaveu del grup municipal, considero que no és
necessari la feina d’un dissenyador per fer un full DIN-A4, dues cares, amb un
programa del més corrent i que el fa anar qualsevol canalla de primer d’ESO.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Perfecte.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En
referència a això, també, ja farem la queixa pertinent però només posar en
coneixement dels regidors que ens sembla – no volem dir res que no sigui – però ens
sembla que al ser un butlletí municipal, hi hauria d’haver la oportunitat d’expressió de
tots els membres que formen l’Ajuntament. Tot i que aquí es fa molt incís, sobretot el
Sr. Alcalde en el seu escrit que aquest butlletí pretén ser d’informació objectiva, està
clar que el govern aprofita un butlletí municipal per explicar les coses que li convenen
explicar, ni que les expliqui de forma objectiva. Evidentment, no s’explicarà tot el què
es fa ni s’explicaran les coses que s’han fet malament, entenc; o potser sí. Però el què
està clar és que el grup municipal de CIU com a regidors de l’Ajuntament – que
formem part també d’aquí – hauríem de tenir un espai. Però això, bé, ja farem la
reclamació per la via que calgui, en el cas que sigui així.
Sr. Alcalde-President : Referent a tots aquests comentaris que ha fet, n’ha fet
un que crec que és interessant de puntualitzar : quan la Sra. Casals diu “és la seva
opinió” referint-se a una regidora. Evidentment, és la seva opinió; però per bé o per
mal, és la seva opinió i la de tot un equip de govern. Per tant, sàpiga vostè que quan
es refereixi a una decisió que ha pres aquest equip de govern, cada cop que digui “la
seva opinió” estarà dient que és l’opinió de tot un equip de govern. Per tant, clarificar
que l’opinió aquesta és compartida. Sigui una mica per aclarir als assistents, si mirem
el detall d’aquests pressupostos que parlàvem, quan tu edites un document, com
aquest que vostès segurament han tingut oportunitat de veure, el butlletí informatiu,
per més que un nen de no sé quin curs d’ESO sigui capaç de fer-ho, hi ha d’haver un
cert rigor amb les coses. O sigui, un Ajuntament ha d’intentar equivocar-se el menys
possible i, per tant, seguint aquest rigor, es va creure necessari que hi havia d’haver
un professional que fes un seguiment del què s’ha d’editar. I després hi ha una
empresa al darrera que és el què hi posa el color, el paper i ho imprimeix. Per bé o per
mal, l’empresa Difoprint l’únic que fa és imprimir. Llavors, l’empresa Difoprint són 147
€, però diu “vostè m’ho porta tot i jo imprimeixo”, mentre que les altres empreses TLB
grup i Imatge Marcel Oliveras el què feien era el treball aquest de fer el muntatge de
tot això. Evidentment, aquest muntatge si no el fa un professional extern l’ha de fer
algú de la casa. I, en aquest cas, els pressupostos de 330 i 350 €, que s’ha triat el de
330, hi ha la doble feina : fer un muntatge – que el pot fer, sembla ser, algú d’ESO -,
però com que les persones que estan estudiant ESO no les podem fer treballar, hem
de buscar un professional que sí que ho faci, hem agafat un professional que a més a
més fa la impressió. I , per tant, no és que s’hagi agafat un dels pressupostos més
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cars, sinó que l’altre pressupost no oferia una sèrie de feines que consideràvem
necessàries. De fet, en el detall que consta aquí en aquest paper es veu clarament
que un ofereix moltes menys coses que l’altre. Molt bé. Queda clar aquest aclariment ?
Hi ha algun altre punt que li interessi ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, bé,
només dir que aquí aquest document que vostè parla està dient, sobre aquest
pressupost més econòmic, que parla de “maquetació inclosa”. Potser haurien
d’assabentar-se sobre què vol dir “maquetació”.
Sr. Alcalde-President : Nosaltres li asseguro que ens n’hem assabentat del
què vol dir “maquetació inclosa”.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Alcalde-President : Vostè, si se’n vol assabentar, li explicarem. Però jo
crec que és una mica impertinent per la seva part dir que a veure si ens n’assabentem
de què vol dir “maquetació inclosa”. Per tant, li agrairia....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo no he fet
servir aquesta expressió.
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs ja mirarem l’acta. Jo li demanaria una mica
de respecte, perquè les coses s’han fet amb bastant de rigor. I si en té dubtes, vostè
ho pot demanar i ho pot demanar durant el transcurs de la preparació de qualsevol
document. Algun altre punt que li puguem aclarir ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sobre el
punt 8.1, Mercat de venda sedentària, la resolució de l’expedient de canvi
d’emplaçament, només demanar com va anar. Tinc entès que ahir ja hi va haver el
canvi. Bé, saber una mica com havia anat. Tinc entès també que han entrat sol.licitud
de llicències : he vist tres parades més.
Sr. Alcalde-President : Sí, l’Isidre Malagarriga li contestarà.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, hola, bona nit. Bé, ahir va ser el primer dia, efectivament. El què és fruita i menjar,
que es va ficar dalt el carrer Eugeni d’Ors, sembla ser que va anar molt bé. Els altres,
hi va haver un petit problema al començar, d’ubicació, perquè bé, els havien dit un lloc
– que és el que els varem respectar, després al final va semblar que això.... bé,
després ja es va aclarir tot – . I, bé, la valoració penso que és positiva. Hi havia molta
gent, tothom ho va dir; bé, un mercat que va semblar que hi havia molta gent. Ara, el
temps ho ha d’anar dient tot això. Clar, també és molt aviat, en un dia, fer una
valoració. En principi, sembla que bé. Han entrat més llicències i bé, jo penso que és
bo. El què sí hem de mirar és de regular una mica que no hi hagi molt de tot del
mateix, perquè llavors també... N’hi ha, però, bé...
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Perdoni, Sr.
Isidre, en el tema de seguretat, el fet que hi hagi tantes parades a peu de carretera – a
peu de carretera, bé, no al peu – però vull dir que des de la carretera .... això s’ha
pensat bé en aquest sentit que hi pugui haver algun problema, algun inconvenient ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí, bé, això, vull dir... Potser l’Agustí ens ho podrà ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, apart de
l’informe.....
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : L’informe policial...
Sr. Alcalde-President : Comenti-li Sr. Masana, comenti-li l’informe que tenim
de la Policia Local favorable a la situació.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Ara el no el recordo exactament què diu, però era un informe
policial en el qual sí que hi ha aquesta preocupació, per la qual cosa les parades que
són les que donen a la carretera també estan un xic més enrere.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Damunt del
Sauló, estan.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Correcte. Almenys, s’ha tingut present.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Ja
us ensenyaré l’informe, ara no el tinc aquí,....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sí.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : ...
però ja us l’ensenyarem.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord.
Moltes gràcies.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
D’acord.
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa més ?
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no hi ha
res més.
Sr. Alcalde-President : D’acord. Doncs, finalitzem aquest punt tercer.

4. Informació de les regidories.
Regidoria d’Hisenda :
Sr. Alcalde-President : El regidor Sr. Xavier Racero comentarà dos acords
presos a la Junta del dia 2 d’abril : un d’ells és l’1.1, sobre l’increment del cànon de
disposició dels rebuts de les escombraries; i el punt 5.12, d’uns nous contractes del
manteniment dels ascensors.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, hola, bona
nit. Comentar-vos, per a la vostra informació, que en data 27 de març de 2012, el
Consorci del Bages per la gestió de residus ens informa que, en aquest cas,
s’incrementa el cànon sobre la disposició de rebuig dels residus municipals. Segons
una informació tramesa – segons diuen ells – de l’Agència de Residus de Catalunya,
aquest cànon – que es paga un cànon per tants euros la tona – la disposició d’aquest
rebuig s’incrementa en 40 cèntims. Per tant, passen dels 12 € / tona a ser 12,40 €.
Això vol dir que s’incrementarà aquest cost i aquest cànon suposarà un 3,2%. Ja
varem dir en altres sessions informatives respecte les ordenances fiscals i en altres
Plens, sapigueu que aquest és un factor important a considerar, aquest increment :
durant l’any passat el cost era de 10 € / tona; ja us varem informar que augmentava en
2 € aquesta tona; i ara torna a augmentar una miqueta més.
També us vull informar que s’ha realitzar recentment la contractació dels
serveis de manteniment dels aparells elevadors de l’Ajuntament – és a dir, els
ascensors. Aquest Ajuntament té cinc ascensors : un, a la passarel·la Rosaleda; un, a
la residència d’avis; un, al Monsenyor Gibert; un altre al Nexe; a l’Ajuntament; i també
compta com a element elevador els contenidors soterrats que hi ha aquí a la carretera.
Doncs bé, actualment la revisió i manteniment d’aquests aparells la venia realitzant
diferents empreses fins a un total de tres, que anaven fent aquest servei de
manteniment. Davant d’aquesta situació i amb la finalitat d’augmentar, racionalitzar
econòmicament i l’eficiència i controlar més eficientment la despesa, així també com
preveure reparacions imprevistes que puguin succeir, es va demanar a les empreses
que estaven realitzant aquest servei de manteniment que presentessin ofertes per
portar tots els aparells que tenim en aquesta casa. S’ha fet així amb la voluntat de
racionalitzar la despesa. Realment, els resultats que ara us explicaré són positius, s’ha
fet molt bona feina : per una banda, tenir una sola empresa que t’ofereixi aquest
manteniment dels ascensors, amb l’avantatge que tens un únic interlocutor i amb
l’avantatge també que al tenir tot els ascensors i el manteniment, pot oferir millor preu.
També incloure a les reparacions habituals aquells elements de què disposen els
ascensors, fa que la despesa imprevista quedi gairebé totalment acotada. Per tant, el
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

14

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

resultat de tot això que us explico, és que l’empresa concessionària serà Ascensors F.
Salés per un import de 6.726 €, IVA inclòs. Sales, és veritat, l’accent no el du. Bé,
l’empresa Ascensors Sales per un import de 6.726 €. L’any passat, perquè ens fem
una idea, el manteniment global de l’anualitat dels ascensors va ascendir a 11.342 €.
Això suposa una gran diferència : gairebé aproximadament 5.000 €, 4.000 € i escaig i
un 40% de reducció. Per tant, aquest Ajuntament s’estalvia diners. Gràcies.
Regidoria d’Ensenyament i Regidoria de Comunicació:
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. En aquest punt li passo la paraula ara
a la Sra. Manoli Martín perquè de les actes dels acords de Junta de Govern de 2
d’abril i del 16 d’abril també ens comentarà un conveni de pràctiques; ens comentarà –
de fet, ja ha sortit, però teníem a bé de comentar-vos el tema aquest del butlletí que ja
hem dit. Però, en tot cas, Manoli, si vols explicar, si us plau.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Com ja
sabeu que varem aprovar i varem comentar en un Ple, varem fer el comentari, s’ha
iniciat una sèries de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya : el primer curs, es va
realitzar a Navarcles, tot i que els assistents als cursos eren de Navarcles i de Sant
Fruitós; d’aquest primer curs, que era de neteja hospitalària, de les 7 persones que hi
havia de Navarcles, ara començaran a fer pràctiques al municipi 4 persones a la nostra
residència d’avis; la resta de persones han estat distribuïdes a altres hospitals i
residències de municipis dels voltants. Només donar compte d’això. Ara s’ha començat
un altre curs de magatzem i properament en començarà un altre d’electricitat.
Després...
Sr. Alcalde-President : Del tema del butlletí, si et sembla d’afegir alguna cosa
respecte el què s’ha dit.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : No, en un
principi, comentar i fer l’objecció que, com vostès ja saben, el Departament de
Comunicació no hi ha ningú. Llavors, hi havia un càrrec de confiança i aquesta feina
ara mateix qui la desenvolupa és una mica en equip entre l’informàtic a l’hora de fer
publicacions i jo. O sigui que, jo crec que l’estalvi per l’import que s’ha fet és bastant
més gran que contractar una persona de confiança que s’encarregui del tema de
comunicació. Res més.
Regidoria d’Obres :
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Respecte les informacions també, el regidor
Tomàs Casero comentarà el Pla de reposicions i millores 2012 de clavegueram i
aigua; i les obres o les millores que es faran al col.lector del Torrent Bo. També els
treballs del torrent de Torruella de Baix. Tomàs ? Endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Gràcies. Vejam, a la Junta del dia 2 d’abril es va aprovar el Pla de reposicions i
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millores tant d’abastament d’aigua com de millora de xarxa de clavegueram. Informar
que en instal·lacions, en millora d’instal·lacions d’abastament d’aigua el pressupost
total és de 160.000 € i el clavegueram puja a 102.214 €. De tot el seguit d’actuacions
que estan incloses aquest any, n’hi ha dues que corrien una pressa bastant relativa : la
primera és la millora del drenatge al carrer Poal de la urbanització de Pineda de
Bages, que això s’està realitzant actualment; i una de caràcter urgent que és la
reparació del col.lector que està aquí baix al Torrent Bo de Sant Fruitós, que és un
col.lector que es va espatllar l’estiu de l’any 2010, es va fer una reparació provisional,
però ha tornat a fer-se malbé. Llavors, es farà amb caràcter d’urgència les obres de
reparació d’aquest col.lector.
I en el segon punt que deia el Sr. Alcalde, és que a la Junta de Govern Local
del dia 16 els treballs d’arranjament i neteja del torrent de Torruella, que això va ser
arrel d’un incendi que hi va haver; i considerem que s’havia de netejar amb una certa
urgència i és el què s’està fent. Com vostès saben, amb la modificació de pressupost
hem ampliat també les partides pressupostàries per dur a terme les neteges de totes
les lleres que, en principi, pertanyerien a l’ACA; però l’ACA, en la situació que tots
sabem que està, ens dóna el permís per fer les actuacions, però no ens ajuda
monetàriament. Gràcies.
Regidoria d’Esports :
Sr. Alcalde-President : Molt bé. El regidor, l’Isidre Malagarriga, també els
comentarà unes actuacions que s’han portat a terme a les piscines municipals de Sant
Fruitós. Isidre.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
Sí. Bé, doncs, degut a que l’any passat el responsable de manteniment de la piscina
va detectar que als vasos de filtratge de l’aigua, que són uns dipòsits que estan plens
de sorra, pujava sorra d’aquesta a dalt a la piscina. Clar, això s’ha de vigilar; ara s’ha
fet venir una empresa a mirar-ho; ja ens ho han comptat, s’ha agafat l’empresa que
ens ho ha fet més bé de preu ; i bé, es va procedir a treure la sorra, s’han arreglat els
tubs – que es veu que hi havia unes fuites - ; ho han arreglat i ja està. Només dir que
ha pujat 4.218 € més IVA; era el pressupost més barat i esperem que ara haguem
sol.lucionat aquest problema. Res més.
Regidoria de Comerç :
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Isidre. També teníem a comentar el tema del
mercat. No sé si hi ha alguna cosa a afegir respecte el què havies dit abans ? No ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP :
No, és el què hem dit.
Regidoria de Seguretat Ciutadana :
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Sr. Alcalde-President : D’acord. El regidor Agustí Masana comentarà un
conveni que s’ha fet amb diversos municipis pel tema dels focs. Agustí, si en vols fer el
comentari d’aquest punt.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Sí, bé, més que amb diversos municipis, és el conveni que es
ve renovant cada any amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, Sant Joan i Manresa, que formen les tres, els tres municipis que formen
l’Agrupació Forestal del Pla de Bages. Aquest és un conveni del Pla de vigilància per
incendis forestals. Enguany hi ha hagut una petita variació en el tema del pressupost
que s’ha augmentat una mica per les despeses de gasoil. No obstant, un servidor,
aquesta Regidoria s’ha posat en contacte amb ells i intentarem que la ruta no sigui tant
llarga o evitarem, tot i que mai s’ha complert el pressupost al 100%, que tampoc no
acabem d’arribar en aquest; i si és menys, és menys. També s’ha de dir que, per
segon any, s’inclou una part de quilometratge que també hi col.labora el municipi de
Navarcles, ja que agafem el tros de la riera de Sant Esteve.
Regidoria de Benestar Social :
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. La regidora Cristina Múrcia
comentarà els punts referents a les ajudes individuals que es venen realitzant pels
ciutadans del poble.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bona nit.
També tal i com diu l’Alcalde, aquestes dues Juntes de les que donem compte avui,
informar que s’han atorgat per import de 492 € ajuts individualitzats a famílies del
nostre municipi per poder compensar despeses de primera necessitat. També
comentar-vos que aquesta partida on es carreguen totes aquestes ajudes que es van
atorgar mes rere mes, per desgràcia, s’ha ampliat amb un import de 7.215,57 €;
aquest import pertany al 50% de la paga extraordinària de Nadal que els 8 membres
que formen l’equip de govern no varem cobrar i varem cedir a que formés part
d’aquesta partida. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : De res. Per últim, jo els informo d’una sol.licitud que
s’ha fet per optar a unes ajudes del FEDER, que és el Fons Europeu : hi ha ara la
possibilitat de fer unes sol.licituds pel Pla FEDER del 2007 -2013 i ara s’ha obert el
període. L’Ajuntament de Sant Fruitós hem presentat un projecte per veure si el fons
FEDER ens ajuden a finançar-lo i podem tirar endavant aquest projecte; el nom
concret és “Projecte per la reducció de riscos d’inundacions del Torrent Bo al seu pas
pel casc antic al casc urbà de Sant Fruitós de Bages”. El projecte aquest es valora en
367.588 €, IVA inclòs; i la intenció d’aquest projecte – que si es pot dur a terme amb
aquestes ajudes, es faria – és millorar la canalització del Torrent Bo i fer a la part alta
del municipi, a la zona dels Plans de Santa Anna una bassa de laminació – el què es
diu quan hi ha una gran avinguda d’aigua i hi ha una zona que ajuda a retenir l’aigua i
la canalitza a menor velocitat i amb menor quantitat -. Si es pot dur això a terme, es fa
amb un estudi previ amb la intenció d’evitar les inundacions que es provoquen,
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sobretot, al capdavall del carrer Padró i els horts del carrer Sant Sebastià quan hi ha
pluges una mica importants. Estarem a l’espera de si ens arriben aquets fons FEDER
i, en tot cas, ja els anirem informant si ens ho donen o no. Molt bé, gràcies per atendre
en aquest punt.

Mocions
5. Moció que presenta el grup municipal PSC-PM sobre la renda mínima
d’inserció.
El Ple coneix la moció del grup municipal socialista, que presenta mitjançant la seva
lectura:
“Moció municipal sobre la renda mínima d’inserció
La reformes de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha
comportat un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i
per tant no disposen de cap prestació o subsidi per viure.
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en
resoldre els expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un
augment de les persones sense recursos.
Aquests fet han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les
entitats socials, ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les
necessitats més bàsiques de subsistència.
La revisió dels expedients al mes d’agost va provocar una situació de desgavell i de
caos. Va posar en evidència la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima
per part dels Departaments de Benestar i Família i del Departament d’ocupació i, el
que és més greu, la manca de confiança en els professionals dels serveis socials dels
ajuntaments i de les entitats socials que participen en el programa.
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals
de serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals.
Per tot això, els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar al Govern de la Generalitat a:
a) .Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les
necessitats derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al
Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social
a Catalunya.
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b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i
l’establiment de canals de informació i comunicació permanent entre el Govern
de la Generalitat i les administracions locals, com a única alternativa per
garantir un aplicatiu de la reforma de la RMI eficaç i eficient, i evitar la
generació de situacions de caos i alarma social.
c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen
els expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més
de la resolució del seu expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en el
termini de tres mesos.
d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant
a donar resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de
lloguer, ajuts de pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts
per evitar desnonaments, ajuts per alimentació entre altres, produïdes als
municipis, com a conseqüència dels canvis legislatius, de les irregularitats i
deficiències dels últims canvis de models de cobrament i de control dels
PIRMIS i del col·lapse dels expedients des del maig de 20111.
e) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics.
f)

Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i
desenvolupament immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral
alternatives, adreçades al conjunt de persones que s’han quedat excloses en el
seu accés a la RMI per l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els
ajuntaments no poden assumir les noves demandes socials provocades per
aquest fet.

g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials
dificultats d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga
durada, que davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció,
n’han estat exclosos, presentar un programa de plans extraordinaris d’ocupació
local i per entitats sense afany de lucre que garanteixi com a mínim els
mateixos contractes atorgats l’any 2010 i a incentivar la contractació d’aquestes
persones a les empreses d’inserció.
2. Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar un
recurs d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu
així com de la forma i terminis per fer-ho.
3. Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament
de Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups presents al
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.”
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Sr. Alcalde-President : La Cristiina Múrcia ens comentarà... No sé si vols llegir
el text complert o fas una síntesi.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No,
farem la lectura només del què s’insta al Parlament i ja està, d’acord ? Llegiré el títol i
passaré als punts.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : ( La
regidora fa la lectura de les propostes d’acord ).
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies, Cristina. El portaveu d’Imagina’t ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Res. Subscrivim la moció i votarem a favor.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. El portaveu del grup del PSC no afegirà res,
per tant, li passo la paraula a la portaveu de Gent fent Poble.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Els regidors de
Gent fent Poble, com és habitual, votarem lliurement a la moció.
Sr. Alcalde-President : La portaveu de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li
passaré la paraula al meu company, en Vicenç.
Sr. Alcalde-President : Endavant, Vicenç.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, hola,
bona nit a tothom. Bé, referent a aquesta moció que presenta el PSC-PM, dir que des
de la Generalitat, actualment, existeixen grups de treball precisament per treballar i
reprogramar el tema aquest de la Renda Mínima d’Inserció; grup de treball contra la
pobresa i exclusió social que recullen la necessitat d’una reforma de la Renda Mínima
d’Inserció, cosa que el nostre govern tímidament fa temps que reconeix. Crec que hem
de defensar que ningú com nosaltres creu amb la justícia social i l’atenció als més
vulnerables. Nosaltres varem crear l’estat del benestar a Catalunya i el programa de la
Renda Mínima durant els governs del President Pujol. Però els anteriors governs
tripartits van desvirtuar i adulterar l’objectiu principal de la PIRMI, que era la inserció
social i laboral dels més vulnerables, incloent a tots els aturats que havien esgotat el
subsidi d’atur i que per res necessitaven reinserció social i laboral; el què necessitaven
era feina. Per tant, el tripartit va engreixar tant la demanda en pocs anys que va
triplicar-la i ha acabat col.lapsant el programa i provocant que aquells que tenen
autèntic perfil de PIRMI no disposin dels recursos que per llei hi tenen dret. De fet,
l’estiu passat el govern de la Generalitat si va aturar els pagaments que es feien amb
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transferència bancària i va passar a fer-los mitjançant un taló enviat directament als
domicilis, és perquè hi havia temps gent que vivien a Sudamèrica i al Marroc i estaven
cobrant els PIRMIS d’aquí i, en canvi, no arribava a l’altra gent. Amb aquesta lectura
que he fet, volem venir a dir que el nostre partit – evidentment, com qualsevol persona
amb un mínim de sensibilitat – li preocupen aquests temes; aquest i els de les altres
dues mocions presentades pel PSC. Estem absolutament d’acord amb el fons, però no
amb la forma dels redactats. Considerem que aquests redactats són una mica
tendenciosos. A l’últim Ple, el de l’11 d’abril, el nostre grup va presentar una moció per
escurçar els terminis de pagament de 40 a 30 dies i avançar els 8 mesos abans de
l’entrada en vigor de la Llei...
Sr. Alcalde-President : Perdoni, Sr. Vicenç, opinem sobre això i no sé si...
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : És
l’argumentació del nostre grup.
Sr. Alcalde-President : Bé, no sé si té res a veure els pagaments a 30 0 40
dies amb el PIRMI.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Bé, molt
breument.
Sr. Alcalde-President : Jo li agrairia que es cenyís al què estem parlant...
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : D’acord,
d’acord.
Sr. Alcalde-President : ... que aprovem o no els matisos que vostè vulgui
introduir-hi, però en aquesta moció sobre el PIRMI.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Bé, en
aquella moció se’ns va dir que érem oportunistes i que estava presentada a deshora.
Bé, doncs, també considerem que aquestes mocions es podia haver presentat abans.
La crisi va començar l’any 2007; estem al 2012. Es podia haver començat abans. Sí
que, cada vegada, aquesta crisi és més virulenta i va més endavant; és més dura avui
que ahir i menys que demà. Segur. Però considerem que el què no es pot culpar
d’aquesta situació tampoc és de les retallades del govern de la Generalitat. El Govern
de la Generalitat, si fa retallades, és per una situació que s’ha trobat, una situació
heretada de 8 anys de tripartit, en el qual hi havia el PSC, entre altres, governant. I hi
ha hagut molt malbaratament i ha portat a aquesta situació. Per tant, com que
considerem que aquest redactat és una mica tendenciós, ens abstindrem a la votació
d’aquestes mocions. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. Vol fer alguna rèplica algú del PSC ?
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí. Amb molt de gust li respondrem al Sr. Vicenç Llorens. Sr. Llorens i, per
extensió, senyors de CIU, senyors i senyores : ho tenien molt fàcil vostès en aquesta
moció en concret. Era dir si votaven a favor, si no la votaven a favor, la votaven en
contra o si s’abstindrien o si intentarien transaccionar-la per arribar a algun tipus
d’acord per aprovar-la conjuntament. Ho tenien tant fàcil que vostès han optat pel camí
del mig i han començar a culpar al tripartit. Bé, és l’excusa que el seu partits ens té – o
els seus partits – ens tenen acostumats, ja no solament a Sant Fruitós, sinó a tot
Catalunya. Deixi’m dir-li dues coses : vostè primer ha començat parlant que hi ha
grups de treball per part de la Generalitat de Catalunya; el punt B que ha llegit la Sra.
Cristina Múrcia parla “reivindicar amb contundència i claredat” – i quan diem amb
contundència i claredat és perquè no s’està duent a terme – “la necessària coordinació
i establiment de canals d’informació i comunicació permanent entre el govern de la
Generalitat i les administracions locals”. Suposo que amb això vostès hi estaran
d’acord. Suposo. És un dels punts que... En el punt que ha llegit la meva companya
parla de reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics :
l’Ajuntament, l’equip de govern de Sant Fruitós reforçarà la quantia de professionals de
serveis socials bàsics, en principi, sense cap ajuda de la Generalitat. Si a posteriori,
rebem algun tipus d’ajuda, serà molt benvinguda, no ho dubti.
Per acabar de reblar el clau, vostè parlava del pagament de la PIRMI – suposo
que feia referència a l’estiu de l’any passat, del 2011, quan es va fer el canvi de
transferència bancària pel pagament directe -. Això era , suposadament, perquè hi
havia una bossa de frau, al qual vostè ha fet algun tipus d’esment., de persones que
estaven vivint fora del nostre país, immensa. I el govern dels millors, com que són en
tot moment els millors, consideraven que enlloc de perseguir el frau dels que més
tenen, no, no, van anar a perseguir el frau d’aquells que són més febles. I resulta ser
que després de buscar i rebuscar i no sé quantes coses més, el percentatge de frau
arriba al 2%. El percentatge de frau arriba al 2%. O sigui, que la muntanya va parir un
ratolí, si em permeten que els ho digui.
Després tornava a fer referència a que quan vostès varen presentar la proposta
que nosaltres paguéssim enlloc de 40 a 30 dies, li varem dir ....
Sr. Alcalde-President : Tomàs, no....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, sí, és per respondre a les argumentacions.
Sr. Alcalde-President : No, no.....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : No tinc cap mena d’intenció de res més. Tant de bo, tant de bo, que tots els
professionals que puguin treballar per les administracions públiques poguessin cobrar
a 40 dies. Es donarien, com es diu vulgarment, “con un canto en los dientes”. I
segurament que vostè estarà d’acord amb això.
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I, per acabar – ja acabo, Sr. Alcalde, no s’amoïni – ha fet referència als 8 anys
de tripartit, com volent dir “és que van malbaratar tant que l’herència que hem trobat ha
estat, ens hem vist obligats a retallar”. Doncs, miri Sr. Vicenç Llorens, només li donaré
una data : el Conseller d’Economia i Empresa quan va prendre possessió, que era un
dels millors de Catalunya, quan va prendre possessió va dir que ell es comprometia a
rebaixar la taxa d’atur a Catalunya a la meitat. Se’n recorda vostè d’això ? Això fa un
any i mig que ho va dir. Repassi vostè quina era la taxa d’atur que tenia Catalunya fa
un any i mig i quina és la taxa d’atur que té actualment. El govern dels millors. El
malbaratament, l’estalvi, pel què ens ha servit. Agraeixo que vostès facin un acte de
seriositat i s’abstinguin en aquesta moció. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Senyor....
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Bé, en
quant al tema del redactat, si s’hagués convocat la Junta de Portaveus, aquest
redactat s’hauria pogut consensuar i redactar al gust de tothom. Primer punt. En quant
al tema del frau, si a més del frau del PIRMI era d’un 2%, una miqueta com les zones
verdes : no n’hi ha de primera, de segona i de tercera; si és frau, és frau i s’ha de
combatre.
Malbaratament, evidentment que n’hi ha hagut, Sr. Tomàs. Aquí a Catalunya i a
tota Espanya. Estàvem en plena crisi, la Sra. Ministra de Defensa comprava armament
i comprava tancs – no sé perquè, però els comprava. El primer ministre, el President
del Govern anava dient que Espanya havia de ser el país del món amb més
quilòmetres d’AVE : s’han fet línees d’AVE que estan parades perquè no hi va ningú o
altres que no hi poden tenir diners per a fer el manteniment. S’han fet aeroports que
s’han inaugurat, però no s’han estrenat. Etc, etc. Podríem fer una llista interminable; de
malbaratament, n’hi ha. I l’atur ha crescut aquí a Catalunya, és cert, també ha crescut
aquí a Espanya. Quant s’havia de reduir a tota Espanya, l’atur ? Quines eren les
promeses que feia el govern que hi havia des del 2003 al 2011 ? em sembla que les
coses es responen per si soles. Res més.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Si em permet, per acabar.
Sr. Alcalde-President : Jo no voldria....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : La moció l’acaba qui presenta la moció.
Sr. Alcalde-President : La Cristina, en aquest cas ?
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Si vol acabar-la la Cristina, que l’acabi la Cristina.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Cedeixo
la meva paraula. Em sembla bé.
Sr. Alcalde-President : Com vostè vulgui.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, res, dos comentaris molt curtets.
Sr. Alcalde-President : Per acabar, eh ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : La Junta de Portaveus, si no s’ha convocat no és culpa del tripartit, amb això
estarem d’acord. I que possiblement uns compren tancs, altres comprem bats de
beisbol. Miri, cadascú... eh ? Però de totes formes estem parlant de la Renda Mínima
d’Inserció que és per beneficiar els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. No
s’oblidi d’això.
Sr. Alcalde-President : Doncs, votem aquesta moció amb el text proposat.
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 ).

6. Moció que presenta el grup municipal PSC-PM en defensa de les
polítiques locals d’ocupació davant la retallada dels Pressupostos
Generals de l’Estat en matèria de Polítiques d’Ocupació.
El Ple coneix la moció del grup municipal socialista, que presenta mitjançant la seva
lectura:
“MOCIÓ en defensa de les polítiques locals d’ocupació davant la retallada dels
Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de Polítiques d’Ocupació
Davant una situació macroeconòmica
1er trimestre de 2012, tenim més de
l'activitat econòmica molt acusada- el
pressupostos generals de l’estat en
polítiques actives d’Ocupació.

de més de 5,5 milions d’aturats -a Catalunya,
836.000 persones aturades i una caiguda de
govern del Partit Popular redueix en els seus
més de 1.500 M d’euros els programes de

Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a
desenvolupar polítiques actives d’ocupació. Perquè són considerades polítiques
prioritàries per la ciutadania i perquè els ens locals han pogut comptar amb un
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

24

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

finançament sostingut en aportacions de l’Estat i la Generalitat, en el cas de
Catalunya, per executar aquest tipus de polítiques. És cert, que en ocasions el nivell
de competències ha estat molt alt i el nivell de finançament molt baix per la qual cosa
els Ajuntaments han hagut de cofinançar part de les accions. Malgrat tot fins ara s’han
pogut desenvolupar i cobrir en major o menor mesura la demanda d’aquest tipus
d’actuacions.
Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per la
reducció del número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió de
programes que permetin desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les
necessitats de cada territori. Unes convocatòries que a més han anat acompanyades
en l’últim període d’un descens de la seva dotació econòmica amb la qual cosa els
Ajuntaments i per extensió la ciutadania està patint les conseqüències.
D’aquesta manera, pels Ajuntaments es planteja un panorama complicat i, fins i tot,
desolador per poder emparar determinats drets i continuar prestant segons quins
serveis locals.
En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per el 2012 i també el Real Decret
Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat
laboral, desmantella el conjunt dels serveis per l'ocupació, precisament quan l’atur és
més elevat i més falta fa, i aposta per la recentralització a escala estatal de les
polítiques d'ocupació. I tot això passa amb un servei d’ocupació paralitzat des de fa un
any i mig.
Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt de
persones aturades i empreses de la nostra població, des del grup municipal Socialista
de Sant Fruitós de Bages, proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents
acords:
Primer. Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en
matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i consolidar les
competències de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació i autoritat laboral.
·

Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població
activa de Catalunya.

·

Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat
per 2012 en matèria de polítiques actives d’ocupació, recuperant els recursos
retallats i augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la Generalitat
de Catalunya.

·

Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per
establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les

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

25

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

retallades.
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la seva agenda
les polítiques actives d’ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant
en profunditat les polítiques d'ocupació, els dispositius i la xarxa per abordar-les,
comptant amb la llarga i exitosa experiència dels Ajuntaments de Catalunya i de les
entitats Tercer Sector Social.
Quart. Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la
Conselleria d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya”.

Sr. Alcalde-President : El Sr. Tomàs Casero farà l’exposició d’aquesta moció.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Com ha fet abans la meva companya Cristina Múrcia, només faré la part
dispositiva ( El Regidor llegeix la part dispositiva de la moció ). I si em permet el Sr.
Alcalde, com que no he fet part expositiva, sí que m’agradaria donar un parell de
dades molt curtetes que diu que la situació macroeconòmica parla que tenim 5,5
milions d’aturats, aproximadament; a Catalunya, al primer trimestre de 2012 tenim més
de 836.000 persones aturades; i el govern del Partit Popular redueix en els seus
pressupostos generals de l’Estat en més de 1.500 milions d’euros els programes de
polítiques actives d’ocupació. Pel que fa a aquests 1.500 milions d’euros, la reducció
és del 56% en l’àmbit de polítiques actives d’ocupació destinades a Catalunya, que
passarà de 457.000.000 € a 198.000.000 €; i que en algunes partides es veuran
afectades en un 97%, en concret, plans d’ocupació, mesures de desenvolupament
local a través d’Agents d’ocupació del desenvolupament local – els AODL – i les
mesures d’orientació laboral. Són aquestes dades que volia deixar palès perquè tots
siguem conscients de quina és la magnitud de la retallada que hi ha hagut. Moltes
gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. Els portaveus dels grups municipals,
començant per Imagina’t ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Res a dir. Bé, subscrivim la moció i votarem a favor.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. De Gent fent Poble, Sra. Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Res a afegir.
Continuarem votant els regidors per lliure.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, en
principi, el nostre grup municipal s’abstindrà també en aquesta moció i en la següent
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pels motius que ja ha exposat abans el meu company Vicenç. I dir-li Sr. Casero, que
és vostè un privilegiat perquè ha pogut tancar la seva intervenció amb una moció que
vostè presentava, quan CIU no ho ha pogut fer mai fins a dia d’avui. És vostè un
privilegiat.
Sr. Alcalde-President : Aquesta última observació no tenia a veure amb la
moció, no ? Sempre afegim cosetes.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Té a veure
amb el Ple.
Sr. Alcalde-President : Esta bé, això, eh ? sempre intentar. Hi ha l’oportunitat
sempre d’introduir els matisos. Fantàstic. Sr. Casero, res més a dir ? Passem, doncs, a
votar ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Donar-li les gràcies a la Sra. Casals per aquest últim comentari. I clar,
evidentment, com que els que som veterans en aquesta Sala de plens, doncs, ja
sabem quin pas donava. Per tant, .....
Sr. Alcalde-President : Si s’hi fixa, és el segon cop que es tiren floretes i a mi
em toca el rebre.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí, sí, però, clar.... Evidentment, la història és la que és, la que volem que ens
expliquin, de vegades.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Bé, passem, doncs, a votar aquesta moció.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 3 GfP –
Sr. Isidre Malagarriga Sala, Sra. Marta Flotats Riera i Sr. Xavier Racero Esquius ;
2 PSC; 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I SIS ABSTENCIONS ( 1 GfP – Sr.
Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde; 5 CIU ).

7. Moció que presenta el grup municipal PSC-PM de suport a la iniciativa
legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la
paralització dels desnonaments i el lloguer social.
El Ple coneix la moció del grup municipal socialista, que presenta mitjançant la seva
lectura:
“MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA
REGULACIÓ DE LA DACIO EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS
DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL
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El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la
construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest
cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments
massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i
públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de
famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una
situació d’alt risc social per causa del sobrendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer
front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent
pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta
situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans
que ho necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma
legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles
persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer
front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge
o un d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament
el màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i
creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies
afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa
amb les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el
mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel
que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de
sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés
a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la
regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social
i acordem:
1. Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts
Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic,
en els casos que afecti la residència habitual.
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2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin
el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
3.
Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de
comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o
amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge
de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública
davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat
en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un
nou habitatge.
4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a
establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de
seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i
assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc
de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic
d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
5.
Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb
les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte
socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
6.
Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per
tal de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a
aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc
d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a
dos anys, que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites
persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.
7.
Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa
del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de
Diputats i del Senat, etc.”

Sr. Alcalde-President : També la presenta el Sr. Tomàs Casero... No ?
Cristina Múrcia?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé,
seguirem amb la línia del Tomàs i llegiré ben bé el què és la part expositiva. ( La
regidora llegeix la part dispositiva de la moció ).
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Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Cristina. Donem pas ara als portaveus
perquè puguin expressar....
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Res més a afegir. Subscrivim també i votarem a favor.
Sr. Alcalde-President : Per part de Gent fent Poble ? Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, passaré
la paraula al Vicenç.
Sr. Alcalde-President : Endavant, Vicenç.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, gràcies.
Cal dir d’entrada que CIU no està a favor de la dació en pagament, però sí d’una
reforma de la Llei concursal, per tal que si es compleixen una sèrie de condicions, la
persona deutora quedi exonerada de l’obligació de satisfer els deutes. En aquest
sentit, les propostes de CIU en aquesta matèria són:
1.- Limitar l’obligació garantida : Reformar la Llei Concursal per tal que els
propietaris d’habitatge habitual quedin exonerats de l’obligació de satisfer els deutes,
una vegada el concurs hagi finalitzat per la inexistència de béns i drets del deutor, si
concorren les següents condicions:
Tractar-se d’una declaració de concurs voluntari fortuït.
Durant la tramitació del concurs, la persona concursada
ha hagut de col·laborar de forma diligent amb l’autoritat judicial, segons
el que disposa l’art. 41 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.
La insolvència de la persona concursada ha de ser
sobrevinguda.
El concursant ha de ser una persona natural que no hagi
amagat béns ni drets als seus creditors durant el concurs ni tampoc
haver-se alliberat d’aquests durant els dos anys precedents a la
presentació del concurs.
La part concursada no pot haver estat condemnada amb
sentència ferma pels delictes tipificats en els art. 257 al 260 del Codi
Penal, ni trobar-se incorrent en cap dels supòsits establerts en l’art. 105
de la Llei concursal.
2.- Limitar els efectes de les clàusules abusives : Reformar la Llei
d’enjudiciament Civil per tal que els contractes de préstec o crèdit hipotecaris que
continguin clàusules abusives donin dret a la suspensió de l’execució hipotecària quan
el deutor formuli oposició en aquesta causa i l’autoritat judicial apreciï que aquesta
resulta fonamentada.
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3.- Facilitar la continuació d’ús en l’habitatge habitual : Realitzar les mesures
legals i fiscals oportunes per tal de facilitar la continuació d’ús en l’habitatge habitual,
en aquells casos en els quals les parts arribin a un acord de dació en pagament, el
jutge exhorti a l’executant per a atorgar un contracte de lloguer que permeti a
l’executat utilitzar l’habitatge.
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat en data 18 d’octubre de 2011 va
aprovar uns criteris mínims que regiran els convenis entre la Generalitat i les entitats
de crèdit catalanes per garantir el dret a l'habitatge i evitar els desnonaments.
CaixaBank s'ha acollit a l'acord per impulsar la mediació per evitar les execucions
hipotecàries per impagament en els casos d'impagament per dificultats econòmiques.
4.- Evitar el sobreendeutament: Una nova Llei d’Endeutament Responsable que
tingui com a objectiu evitar el sobreendeudament personal i familiar consistent en:
millorar la informació que reben els consumidors en relació a les conseqüències
derivades del perfeccionament del negoci, inclosos els riscs que es puguin derivar en
cas d’incompliment; que l’import del crèdit hipotecari no superi el 80% del valor de
l’habitatge hipotecat i en cap cas excedeixi el 100% del preu, excepte que s’aportin
garanties addicionals. En el cas dels habitatges de protecció oficial, es podrà arribar al
100% del valor de l’habitatge.
5.- Ingressos inembargables : Reformar la Llei d’Enjudiciament Civil per tal de
modificar la regulació d’ingressos inembargables per tal que quan la persona
executada convisqui amb altres del mateix nucli familiar o unió estable, no sigui
embargable l’import que, excedint el salari mínim interprofessional, no superi la meitat
d’aquest per a cada membre que no disposi d’ingressos propis regulars.
Segons la legislació actual, els únics membres del nucli familiar o unió de fet
que es tenen en compte a l’hora dels ingressos inembargables són el cònjuge o parella
de fet, els ascendents i descendents de primer grau.
En segon lloc, cal dir que el Govern espanyol va aprovar un Reial Decret-Llei
(RD-Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos), el qual permet la dació en pagament però per un nombre molt reduït
d’hipotecats en base a una sèrie de condicions i sempre que els bancs s’adhereixin a
un Codi de Bones Pràctiques que cada dos anys es renova, si el banc vol. CIU va
votar a favor, però les mesures que proposa i per les que aposta CIU van més enllà de
les aprovades pel Reial Decret aquest en qüestió. CIU és conscient que amb el que es
va aprovar no es solucionarà el tema de fons, però tampoc es podia votar en contra.
Dit això, entenem que és difícil poder subscriure la totalitat de la moció
proposada, ja que: es centra única i exclusivament en la dació en pagament, quan som
partidaris de la necessitat de reformar la legislació vigent – principalment, la Llei
concursal i altres com hem exposat més amunt - i no aprovar una llei concreta; instar
al Govern de la Generalitat a establir unes mesures inassumibles i en algun cas,
impossible per a la falta de competència, com per exemple la suspensió de les
execucions hipotecàries.
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En aquest sentit, en relació als acords de la Moció de suport a la ILP,
proposaríem el següent acord, el qual vindria a substituir tota la resta:
- Instar al Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives següents,
als efectes d’evitar el sobreendeutament, limitar les obligacions garantides, els efectes
de les clàusules abusives i facilitar l’ús de l’habitatge habitual:
Nova Llei d’Endeutament Responsable que permeti: millorar la
informació que reben els consumidors en relació a les conseqüències
derivades del perfeccionament del negoci, inclosos els riscs que es puguin
derivar en cas d’incompliment; que l’import del crèdit hipotecari no superi el
80% del valor de l’habitatge hipotecat i en cap cas excedeixi el 100% del
preu, excepte que s’aportin garanties addicionals.
Reforma de la Llei Concursal per tal que els propietaris
d’habitatge habitual quedin exonerats de l’obligació de satisfer els deutes,
una vegada el concurs hagi finalitzat per la inexistència de béns i drets del
deutor, sempre i quan concorrin una sèrie de condicions.
Reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil per tal que els
contractes de préstec o crèdit hipotecaris que continguin clàusules abusives
donin dret a la suspensió de l’execució hipotecària quan el deutor formuli
oposició en aquesta causa i l’autoritat judicial apreciï que aquesta resulta
fonamentada.
Reformes legislatives i fiscals per tal de facilitar la continuació
d’ús en l’habitatge habitual, en aquells casos en els quals les parts arribin a
un acord de dació en pagament, el jutge exhorti a l’executant per a atorgar
un contracte de lloguer que permeti a l’executat utilitzar l’habitatge.
Res més. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. Per part del PSC, a afegir ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Sí. Jo els ho torno a repetir : ho tenien bastant fàcil, era dir sí, no o abstenció,
que suposo que és el què vostès votaran en funció del què ha comentat abans la Sra.
Casals. Escolti, li torno a repetir el redactat del títol : és “Moció de suport a la iniciativa
legislativa popular” – això no ho fa la classe política, ho fa el poble, per dir-ho d’alguna
manera - “per a la regulació de la dació en pagament, paralització dels desnonaments
i el lloguer social”. I a partir d’aquí, sí que demanem dues coses amb el què hem llegit
bastant més breu que la seva lectura, Sr. Llorens – que és que un projecte de llei que
incorpora la dació en pagament amb en els casos que afectin a la residència habitual –
i estem parlant en funció que sigui constitucional i que sigui estatutària -; programa de
mesures coordinades amb el món local, perquè el món local, al final, sempre és el
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primer que rep la patacada; i instar al Govern de la Generalitat a instar un marc de
coordinació i que es facin els canvis legislatius en funció d’això que hem dit. És tant
senzill com això. A part d’aquí, no sé, Sr. Llorens, després quan acabem el Ple, si
vostè és capaç d’explicar-me el què ha llegit i fer-me una mica de resum, li estaré molt
agraït. Moltes gràcies.
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : El resum
del què he llegit és que des de la Generalitat s’està treballant en aquest aspecte, però
hi ha una sèrie d’encreuaments de diferents lleis que no és tant fàcil anul.lar, posar i
treure – un “cortar y pegar”, en definitiva – però s’està treballant en aquest sentit.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : No li he negat en cap moment.
Sr. Alcalde-President : Sí ? Doncs, si els sembla, fem la votació d’aquest
punt.
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 ).

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
8. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Federació de Municipis de
Catalunya.
Les entitats locals de Catalunya disposen de dues associacions municipalistes a les
quals poden estar associades, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya.
Aquestes associacions ( ACM i FMC ) són entitats municipalistes que representen als
municipis adherits a elles , l’objectiu de les quals són : el foment i defensa de
l’autonomia local; la representació dels interessos genèrics de les col.lectivitats locals
davant les instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives; la promoció d’estudis
sobre problemes i qüestions municipals; i la difusió del coneixement de les institucions
municipals, encoratjant la participació dels ciutadans, així com l’assessorament als
municipis associats.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a l’actualitat, està adherit a l’Associació
Catalana de Municipis.
Aquest Ajuntament, si bé considera que el més racional seria que les dues
associacions de municipis de Catalunya unifiquessin les seves estructures per evitar la
duplicitat de les seves funcions i fins i tot que això en un futur pot tenir lloc, estima
oportú adherir-se també a la Federació de Municipis de Catalunya.
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Vista la documentació obrant a l’expedient, amb aquesta finalitat, de la qual es
desprèn que l’acord d’adhesió haurà de ser acordat pel Ple de l’Ajuntament.
Atès que a l’article 13.b) dels Estatuts s’estableix l’obligació d’abonar les quotes
ordinàries de soci i les aportacions extraordinàries que acordin el Consell Nacional o
l’Assemblea General, essent la quota de soci pels ajuntaments de 0,1974994
€/habitant a l’any, la qual cosa suposaria per a Sant Fruitós de Bages el següent
import : 8.194 habitants x 0,1974994 € = 1.618,31 €/any ( per a l’any 2012,
actualitzable anualment ).
Per la qual cosa, l’Alcaldia proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal
Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l'adhesió com a membre
de ple dret, de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages , a tots els efectes legals que en
siguin d'aplicació.
Segon.- Consignar pressupostàriament a partir de l’exercici 2013, amb càrrec a la
partida núm. 41.920.46.600, i aprovar l'abonament d'una quota anual, com a
contribució a la Federació per al seu finançament, essent l’import d’aquesta quota la
vigent per l’any corresponent que indiqui la Federació de Municipis de Catalunya.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde-President o persona en qui delegui per signar
quants documents siguin necessaris per a l'execució del present acord.
Quart.- Notificar el present acord als interessats, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a la Intervenció municipal als efectes que siguin d'aplicació.
Sr. Alcalde-President : Bé, no sé si estan al corrent que a Catalunya hi ha
dues grans o hi ha dues associacions municipalistes, que són l’ACM, que és
l’Associació Catalana de Municipis i la FMC que és la Federació de Municipis de
Catalunya. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fa, no sé exactament, però fa anys
ja que està adscrita a l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya ens ha semblat
que pel servei que prestava, per la situació actual de relació, d’entesa i d’aposta unida
que fan en defensa de tot el món municipal, doncs, era interessant formar part també
com a municipi de la Federació de Municipis de Catalunya. És cert que aquesta
Federació ja està enviant molta documentació i informació a l’Ajuntament de forma
desinteressada, però sense formar part d’aquesta Federació; i a més, en aquest
moment la Federació ens ha dit que per aquest any 2012 no cobraria la quota
corresponent a aquest mig any que falta i, per tant, la quota primera que pagarà
l’Ajuntament de Sant Fruitós per estar en aquesta Federació serà la de l’any 2013.
Actualment, la quota per aquest any, que va en funció dels habitants és de 1.618 €. O
sigui, que si l’any que ve, no hi hagués modificació, diguéssim que Sant Fruitós pagarà
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1.618 € a aquesta associació municipalista. En aquest sentit, els grups municipals si
voleu fer alguna consulta o aportació ? Vostès mateixos, endavant. Tomàs Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : Res, comentar que, evidentment, nosaltres, el nostre grup municipal, està
totalment a favor d’aquesta proposta i dir que la història del municipi de Sant Fruitós ja
havíem estat amb l’Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis
de Catalunya. Considerem que és una situació totalment normal.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No farem
cap aclariment.
Sr. Alcalde-President : D’acord, gràcies. Doncs, es demana la votació per
aprovar aquesta adhesió.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

9. Aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal ( respecte de la
convocatòria dels òrgans col·legiats per mitjans electrònics ) .
Atès que Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 8 de novembre de 2006 va
aprovar el Reglament Orgànic Municipal i es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província núm. 15 de 17.1.07.
Atès que a la Junta de Portaveus de data 2 de febrer de 2012 es va tractar la proposta
de modificació del Reglament Orgànic Municipal amb l’objecte d’introduir la notificació
electrònica a les convocatòries dels òrgans col.legiats com un pas més en el procés de
millora i agilització de la gestió mitjançant la utilització de les possibilitats que ofereixen
les noves tecnologies.
En aquesta Junta de Portaveus, els grups municipals es van mostrar favorables a
aquesta iniciativa, si bé es va quedar a l’espera de rebre informació sobre la
operativitat de l’aplicatiu e-Notum.
Atès que consta a l’expedient que es va sol.licitar al Consorci AOC l’alta al servei eNotum, que no va estar disponible fins a finals de març, trobant-se actualment en
període de prova i formació, que ha estat realitzada per un funcionari adscrit a la
Secretaria, en previsió d’iniciar esglaonadament les primeres proves de l’aplicatiu a
partir del proper mes de juny.
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Per tot això, per la qual cosa és necessari iniciar el procés d’adaptació del Reglament
Orgànic Municipal per donar cobertura legal a aquest nou sistema telemàtic de
comunicació.
Vista la proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal ( respecte de la
convocatòria dels òrgans col·legiats per mitjans electrònics ) i tenint en compte que la
modificació que es sotmet a l’aprovació del Ple ha estat prèviament consensuada per
la Junta de Portaveus de data 2 de febrer de 2012, es considera que no és necessari,
per tant, per a exercir la iniciativa de la modificació en la constitució de la Comissió
d’Estudi, quedant la funció d’aquesta subsumida a l’actuació prèvia de la Junta de
Portaveus i a la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis Centrals, a la
qual es sotmet la modificació del Reglament Orgànic Municipal per al seu dictamen.
Vist l’informe del Secretari obrant a l’expedient sobre el procediment per a la
modificació de disposicions amb caràcter reglamentari.
Atès el que disposen els articles 22.2 d) , 47, 49 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i concordants, i article 178 del Decret
Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis
Centrals , l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal que
abasta els següents articles :
•

Article 10. Convocatòria i ordre del dia (Ple municipal)
Incloure un nou paràgraf al final de l’apartat quart d’aquest article:
La convocatòria a tot els Regidors i Regidores s’efectuarà obligatòriament i
de forma exclusiva per mitjans electrònics, respectant en tot cas els terminis
de temps indicats al paràgraf anterior. A l’expedient corresponent a la sessió
s’incorporarà la documentació acreditativa de la notificació electrònica de la
convocatòria a tots els membres de la Corporació.
Incloure un nou paràgraf al final de l’apartat cinquè d’aquest article:
Quan es tracti de sessions extraordinàries la convocatòria també haurà de
ser electrònica.
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•

Article 37. Convocatòria i ordre del dia (Junta de Govern Local)
Incloure un nou paràgraf al final de l’apartat tercer d’aquest article:
La convocatòria als membres de la Junta de Govern Local s’efectuarà
obligatòriament i de forma exclusiva per mitjans electrònics, respectant en tot
cas els terminis de temps indicats al paràgraf anterior. A l’expedient
corresponent a la sessió s’incorporarà la documentació acreditativa de la
notificació electrònica de la convocatòria a tots els membres de la Junta.
Quan es tracti de sessions extraordinàries la convocatòria també haurà de
ser electrònica.

•

Article 52. Normes de funcionament (Comissions Informatives)
Incloure un nou paràgraf al final de l’apartat primer d’aquest article:
Les convocatòries es realitzaran per escrit, en format paper, o per mitjans
electrònics, segons decideixi el seu President, amb la mateixa antelació que
pel Ple, comunicant-se a tots els membres de la Comissió i incorporant
l’ordre del dia dels assumptes a debatre.

•

Article 55. Funcionament (Comissió Especial de Comptes)
Incloure un nou paràgraf al final de l’apartat primer d’aquest article:
Les convocatòries de la Comissió Especial de Comptes es realitzaran per
escrit, en format paper, o per mitjans electrònics, segons decideixi el seu
President, prenent en consideració la data límit de celebració prevista al
paràgraf anterior i amb una antelació igual a la prevista per la celebració del
Plens, com a mínim.

•

Article 61. Drets dels Grups Municipals
Modificar la redacció del punt f) a l’apartat 1 d’aquest article:
f) Rebre per mitjans telemàtics els ordres del dia i altres documents de totes
les Comissions Informatives i de la Junta de Govern Local. La tramesa
d’aquesta documentació per mitjans telemàtics es realitzarà a la persona
que hagi estat nomenada portaveu del Grup Municipal.
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•

Article 64. Regim de funcionament (Junta de Portaveus)
Incloure un nou paràgraf al final de l’apartat primer d’aquest article:
La convocatòria als membres de la Junta de Portaveus s’efectuarà
obligatòriament i de forma exclusiva per mitjans electrònics. A l’expedient
corresponent a la sessió s’incorporarà la documentació acreditativa de la
notificació electrònica de la convocatòria a tots els membres de la
Corporació.

•

Article 65. Drets (Regidors municipals)
Donar un nou redactat a la lletra b) de l’apartat primer d’aquest article:
Rebre còpia de convocatòries, extractes del Ple i de les Comissions
Informatives de les quals formin part, que s’efectuaran per mitjans
electrònics, sempre que així estigui previst al seu règim de funcionament;
examinar en qualsevol moment les actes; i a través del portaveu del seu
grup, rebre tota aquella informació que s’expressa en aquest Reglament.
Aquest dret a ser convocat per mitjans electrònics es configura com un
dret/deure a rebre les corresponents convocatòries electròniques.

•

Article 66. Deures (Regidors municipals)
Donar un nou redactat a la lletra a) de l’apartat primer d’aquest article:
Assistir als Plens municipals i a les reunions dels altres òrgans municipals
dels quals siguin membres i hagin estat degudament convocats, fins i tot per
mitjans electrònics, que implica el deure de rebre les corresponents
convocatòries.
Quan es tracti de convocatòries electròniques aquest deure s’entendrà
complert amb l’accés al contingut de la comunicació electrònica.

•

Disposició addicional
Incloure una nova disposició addicional amb la següent redacció:
El sistema de notificació electrònica emprat per la convocatòria d’òrgans
col·legiats en els supòsits que resulti d’aplicació haurà de garantir que els
membres d’aquests rebin, en el telèfon mòbil o el correu electrònic que hagin
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indicat per aquesta finalitat, un avís de notificació electrònica pendent de
consultar. Per la posada en marxa d’aquest servei serà necessari que
prèviament es disposin dels mitjans necessaris per la seva realització
(concretats en l’habilitació del servei de notificació a través de la web i
l’entrega de certificats digitals d’identificació als regidors). Un cop disponible
aquest servei, en cas que algun regidor o alguna regidora no disposi dels
mitjans informàtics necessaris per la seva consulta, podrà fer ús dels equips
disponibles a la Casa Consistorial.

Segon.- Sotmetre l’acord al tràmit d’informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província,
al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, , durant el qual podran
presentar-se les al.legacions, reclamacions i suggeriments que es considerin
pertinents, en el ben entès que, en el cas de no haver-hi cap al.legació, reclamació o
suggeriment, els acords inicials esdevindran definitius.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : .... 1
Sr. Alcalde-President : Perdona, tens el micro obert ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí.
Sr. Alcalde-President : Vinga, endavant.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Ara. Sí.
Torno a repetir per si no ha quedat registrat. Que la modificació i les inclusions que es
fan al nostre Reglament orgànic estan motivades per la utilització de l’e-Notum, que és
un nou sistema de comunicació. Ara mateix, quan fem Plens, Comissions Informatives
i tal, ha d’anar l’agutzil – que el tenim per aquí – a casa de cadascú dels regidors, amb
una carpeta, hem de signar la notificació conforme hem rebut el sobre, .... D’aquesta
manera, serà tant fàcil com que els regidors que estem a l’equip de govern , tant
oposició com nosaltres, rebrem un missatge – ja sigui via mòbil o via correu electrònic
– on aniran adjuntats tots els arxius dels Plens, les convocatòries i tal. Guanyarem en
estalvi de paper i no només en això, sinó en estalvi de temps, que moltes vegades
anem a corre-cuita o sembla ser que ... guanyarem en aquest sentit. I aquestes
modificacions són perquè el Reglament Orgànic Municipal que teníem fins ara no
recollia aquest sistema informàtic de notificar. Ja està.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Alguna aportació o comentari per part
dels grups municipals ? CIU tampoc ? Ningú ? Doncs, passem a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

1

No es pot transcriure aquest fragment al no tenir la regidora el micròfon obert.
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10. Aprovar la creació del fitxer de dades de caràcter personal anomenat
“XALOC Ajuntament de Sant Fruitós de Bages”.
Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages forma part de la Xarxa XALOC que
està integrada per entitats locals (ajuntaments, consorcis, mancomunitats) de la
província de Barcelona, els agents socials i la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de
consolidar un model àgil i competitiu del mercat de treball en l’àmbit municipal i
aconseguir una major eficàcia i eficiència de les accions locals en matèria d’ocupació a
la província de Barcelona, mitjançant el treball conjunt i l’intercanvi d’experiències.
Vist que en el marc d’aquesta xarxa la Diputació de Barcelona ofereix com a eina de
gestió la metodologia-aplicatiu XALOC com una metodologia de treball que integra el
tractament de la demanda i de l’oferta laboral en una única eina telemàtica que
funciona a través d’internet amb la finalitat de donar plena cobertura a les necessitats
de gestió diària dels serveis d’ocupació (àmbit d’intervenció) que presenten les entitats
locals de la província de Barcelona i que assegura el compliment de la Llei Orgànica
de Protecció de Dades.
Atès que per part de l’Ajuntament s’ha posat de manifest davant la Diputació de
Barcelona la seva voluntat de poder fer ús d’aquesta metodologia i que en resposta a
aquesta comunicació s’ha procedit a informar sobre el procediment a seguir.
Atès que aquest procediment es centra en l’àmbit de la protecció de dades amb la
necessitat de procedir a la creació d’un fitxer automatitzat per la gestió de la
intermediació laboral entre el sol·licitant d’ocupació i l’empresa contractant que
contindrà dades personals, àmbit respecte al qual resulta d’aplicació la llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) que
té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones
físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.
Atès que amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per
a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999 preveu que
la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que
continguin dades de caràcter personal sols es podrà dur a terme en virtut de
l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.
Vistes les previsions contingudes a l’apartat segon de l’article 20 de la LOPD respecte
al contingut d’informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o
modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels
drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals que la
mateixa llei preveu.
Atès que amb posterioritat a la publicació de la disposició de creació s’estableix
l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades (art.
39 de la LOPD).
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Prenent en consideració que un cop finalitzades les tasques de creació, definició,
publicació i registre del fitxer automatitzat s’haurà de procedir a la seva creació
efectiva pel seu ús per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
A tals efectes, en compliment del citat precepte legal, es proposa al Ple, previ
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat que a continuació es detalla, d’acord
amb les especificacions descrites en l’annex I :
XALOC Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Segon.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la
disposició de creació i de l’annex que l’acompanya.
Tercer.- Procedir a la tramitació, un cop efectuada la publicació a la que es fa
referència a I'apartat anterior, de la inscripció en el Registre General de Protecció de
Dades dependent de l'Agència Catalana de Protecció de Dades de la creació del fitxer
relacionat en el punt primer del present acord.
Annex 1. Creació del fitxer XALOC Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0821200C
- Domicili: Ctra. de Vic, 35-37.
- Codi postal. Localitat: 08272. Sant Fruitós de Bages
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 938 789 700
- Fax: 938 760 486
- Email: ajuntament@santfruitos.cat

DENOMINACIÓ DEL FITXER
- XALOC Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
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FINALITAT
- Gestionar la intermediació laboral entre el sol·licitant d’ocupació i l’empresa
contractant

USOS PREVISTOS
•

Suport a les persones demandants d’ocupació en el procés de qualificació
professional i cerca de llocs de treball
Suport a les empreses en el procés de qualificació dels seus treballadors i selecció
de candidadts per a les seves vacants

•

ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
-

Origen de les dades: el propi interessat o el seu representant legal
Col·lectius o categories d’interessats: persones sol·licitants d’ocupació i
representants de les empreses que demanen treballadors
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes presencials,
formularis, impresos i altres documents en suport paper o per transmissió
electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
Descripció del tipus de dades personals contingudes:
-

-

-

-

Dades identificatives i bàsiques: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça, codi
postal, municipi, telèfon, fax, correu electrònic, número permís de treball,
número de la seguretat social, permís de conduir i tipus, signatura manuscrita,
signatura electrònica
Dades de característiques personals: estat civil, data de naixement, data de
naixement, país de naixement, nacionalitat, llengua materna, dades de família,
càrregues familiars, data de residència, característiques físiques, sexe,
Dades socials: associacions ciutadanes a les que pertany, llicencies i permisos
Dades acadèmiques i professionals: nivell acadèmic, titulacions, formació,
formació ocupacional, coneixement d’idiomes i nivell, coneixements
d’informàtica i nivell i carnet de manipulador d’aliments, currículum vitae,
associacions professionals a les que pertany
Dades d’ocupació laboral: historial professional: experiència laboral, tasques
realitzades, situació actual, disponibilitat laboral, i ocupació que no pot realitzar,
Dades d’informació comercial: activitat i negocis, llicències comercials
Dades econòmico-financeres: perceptor de prestacions i tipus
Dades especialment protegides: malalties, dependències, minusvalies, tipus
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de minusvalia, percentatge, descripció, presenta certificat de minusvalidesa,
presenta certificat de l’ICS i altres.
Sistema de tractament
- Parcialment automatitzat

MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altes destinataris de cessions: altres serveis locals d’ocupació

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
- No estan previstes

DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
- Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: Oficina / Servei d'atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel
Responsable del Fitxer

Sr. Alcalde-President : El Sr. Xavier Racero farà els comentaris sobre aquest
punt.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, bona nit
de nou. Voldria explicar-vos en aquest punt que portem a aprovació al Ple, que és la
creació d’aquest fitxer de dades de caràcter personal que s’anomena “XALOC
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages”. Aquest fitxer és tota una metodologia d’ús, la
metodologia XALOC dins la mediació de la Diputació de Barcelona que ofereix la
Diputació. I us voldria fer una miqueta d’història també, perquè Sant Fruitós té alguns
contactes amb aquest tipus de metodologia. És a dir, que fa uns anys l’Ajuntament de
Sant Fruitós va formar part d’aquesta xarxa i, fins i tot, va compartir una tècnica del
Servei d’intermediació laboral amb Navarcles. L’any 2001 encara es formava part
d’aquesta Xarxa, però al finalitzar l’any no es va seguir; a Navarcles sí que ho van fer i,
en aquest cas, ha consolidat el municipi veí un bon Servei Local d’Ocupació i una bona
insertora laboral.
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En aquest cas, al 2005 és la Diputació que implementa aquesta nova eina, una
eina informàtica, una eina metodològica i de gestió. Sant Fruitós ja havia utilitzat
aquesta metodologia de treball proposada per la Diputació durant el període que en
varem formar part. Per tant, el 2001 hi havia les connexions a aquesta Xarxa Xaloc.
Bé, per tant, ara, després d’aquesta petita història el què pretenem és la creació
d’aquest fitxer; per tant, d’utilitzar aquesta metodologia per fer-lo servir i esdevenir a
l¡Ajuntament com un ens al servei de l’ocupació en un futur – espero que no molt
llunyà – i aprofitem ja, encara que no som un servei local d’ocupació, però aprofitem ja
l’experiència i l’ús d’aquesta metodologia. Per a fer-vos cinc cèntims del què és
aquest aplicatiu XALOC, molt breument, és una eina de treball que integra la demanda
i l’oferta laboral d’ocupació. És una eina amb un espai telemàtic. Per a entendre’ns, és
un software que utilitzarem nosaltres i que aquí anirem alimentant i les persones
usuàries d’aquest sistema alimentaran aquestes bases de dades.
I perquè així i perquè és important el XALOC ? Doncs, la seva finalitat és donar
plena cobertura a les necessitats de gestió diària dels serveis locals. Aquí, a Sant
Fruitós, tenim una Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, una AODL; i en aquest
cas, assegura que les entrevistes d’ocupació, la recerca de demandants, els
demandants d’oferta d’ocupació que venen aquí, fins i tot les empreses, ens puguem
nodrir de l’ús d’aquest fitxer. També assegura el compliment de la Llei orgànica de
protecció de dades, la LOPD, que és molt important en aquests casos, perquè
aquestes bases de dades contenen informació personal. I, per tant, amb l’adhesió
d’aquest fitxer es potencia en gran mesura l’existència d’aquesta base de dades única,
que compartida amb altres ens - ja sigui Diputació, altres Serveis Locals d’Ocupació,
tots estan en xarxa – per tant, algú que entri amb les seves dades aquí es podrà veure
a la resta que utilitzin aquesta metodologia XALOC de municipis de la província de
Barcelona.
I res més, explicar-vos que les condicions per a utilitzar aquesta metodologia
en el futur i aquest fitxer suposa tenir un espai tancat, amb un ordinador, una
impressora que ja tenim – és el despatx de l’AODL -; per tant, d’aquest Agent, de la
Carme Vega, en aquest cas – i bé, espero que amb aquesta aprovació les entrevistes
del personal i dels demandants estaran consolidades amb aquest aplicatiu. Els usos
previstos tant són persones demandants d’ocupació – amb el seu procés de
qualificació professional i cerca de llocs de treball – i també per les empreses que fan
el seu procés de qualificació dels seus treballadors i selecció de candidats a la recerca
d’aquesta base de dades per aquestes vacants. I bé, res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. El grup municipal d’Imagina’t, res a dir
? PSC tampoc ? Gent fent Poble ? CIU ? Molt bé, doncs, passem a l’aprovació
d’aquest punt.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).
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11. Donar compte de l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 4/2012.
Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 27 d’abril de 2012 pel qual s’aprova
l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2012 per un import de 5.592.463,76 €, amb
el següent resum :
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 004 del
Pressupost 2012 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant
incorporació de romanents de crèdit per un import de 5.592.463,76 Euros,
corresponents a:
1- Despeses de Projectes d’inversió que es finançaran total o parcialment amb
romanent de tresoreria afectat. En el cas que el finançament afectat només
financés parcialment l’actuació, la resta de finançament vindria per romanent de
tresoreria general i/o per compromisos d’ingrés. D’acord amb la informació que
s’acompanya en l’expedient com annex “Memòria de Projectes d’inversió:
Despeses amb finançament provinent de Romanent de Tresoreria Afectat”,
aquests romanents de crèdit sumen un import de 5.206.554,77 Euros. La
informació es presenta resumida en el següent quadre:

APLICACIONS

ORG PROGR ECON

DESPESES (€)

11
11

151
151

60901
60904

11
11

161
151

60931
60950

DESCRIPCIÓ
JUNTA COMPENSACIÓ CARRETERA DE
BERGA I, SUBSECTOR I
JUNTA DE COMPENSACIÓ EL GRAU
EMBRANCAMENTS AIGUA POTABLE
TORRUELLA
JUNTA COMPENSACIÓ SECTOR EST

11
11

151
161

60001
60958

JUNTA COMPENSACIO CARRETERA DE
BERGA I, SUBSECTOR II
DIPÒSITS AIGUA ELEVADA

11

332

62228

21

151

60962

11

920

62220

23

151

63200

21

151

60911
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ESTUDI I PROJECTE CONSTRUCCIO
BIBLIOTECA NOVA
PLA PARCIAL URBANISTIC PLA DEL
PUIG
AMPLICACIO DEPENDENCIES
MUNICIPALS
MILLORES I ADEQUACIO EDIFICIS
MUNICIPALS
URBANITZACIO CARRER DE LES
ESCOLES
TOTAL
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CRÈDIT A
INCORPORAR

INGRESSOS (€)
FIINANÇAMENT
A
INCORPORAR

122.113,43
402.514,04

122.113,43
402.514,04

1.044,00
352.739,86

1.044,00
352.739,86

134.966,36
1.199.950,64

70.078,55
569.933,67

2.653.392,80

2.653.392,80

77.852,31

0,00

1.239,70

0,00

6.530,58

6.530,58

254.211,05
5.206.554,77

0,00
4.178.346,93
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Condicionar l’execució de la despesa dels projectes d’inversió amb finançament
afectat que s’han relacionat fins que no quedi regularitzat, si s’escau, el
finançament real de cada una de les aplicacions, en concret de la part
finançada mitjançant compromisos d’ingrés que ascendeix a la quantitat de
1.028.207,84 Euros
2- Despeses provinents de compromisos de despesa ferms (sense finançament
afectat) finançats a través de romanent de tresoreria per a despeses generals,
provinents de l’exercici anterior i que sumen un import de 385.908,99 Euros i
que es detallen en l’annex “Memòria despeses amb finançament provinent de
Romanent de Tresoreria General” que s’acompanya en l’expedient.
Sr. Alcalde-President : El Regidor Xavier Racero, alguna cosa a comentar o
aportar abans de passar a votació ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé,
simplement donar compte on es recullen...
Sr. Alcalde-President : No, perdó, bé, no hi ha votació, però és donar compte.
Sí.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : No sé, si tenen
algun dubte, per corregir o alguna cosa. En tot cas, no.
Sr. Alcalde-President : Els grups municipals algun comentari ? Per part de
CIU tampoc? Per tant, queda donat compte.
El Ple en pren coneixement.

12. Donar compte de certificacions individuals emeses per l’Interventor i
sol.licitades pels interessats, que reuneixen els requisits establerts al RD
4/2012.
Vist que el dia 25.2.12 es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals.
Atès que la Intervenció de l’Ajuntament no va remetre en el seu dia a l’òrgan
competent del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cap relació
certificada d’obligacions pendents de pagament per no tenir en la seva comptabilitat
factures que complissin amb els requisits establerts a l’article 2 del RDL 4/2012, de 24
de febrer.
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Vist que, de conformitat amb l’establert a l’article 4.3 del Reial Decret Llei 4/2012, de
24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals, l’Interventor de l’Ajuntament ha emès les següents
certificacions individuals a sol.licitud dels interessats, seguint el model aprovat per
l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, segons el següent detall:
DATA
CERTIFICAT

EMPRESA

DATA
D’ENTRADA
EN
REGISTRE
22/8/11

NÚM. FACTURA

IMPORT

ACCIÓ

19/4/12

BANCO SANTANDER

15677190

975,32 €

MAPFRE SEGUROS
DE EMPRESAS, CIA.
DE SEGUROS Y
REASEGUROS , S.A.

1/6/11

FRA. 375295622
( pòlissa
0791170055904 )

Desconegut

24/4/12

GAS NATURAL SUR
SDG , S.L.

27/4/10

Agrupació de
factures

2.811,15 €

24/4/12

UNION FENOSA
COMERCIAL , S.L.

27/2/12

Agrupació de
factures

32.279,56 €

Rebutjada,
per no
constar en el
registre
administratiu
de
l’Ajuntament
abans de
l’1.1.12
Rebutjada,
per no
constar la
conformitat
de l’òrgan
competent
Rebutjada,
per estar
abonada
Rebutjada,
per : a) no
constar en el
registre
administratiu
de
l’Ajuntament
abans de
‘1.1.12; b )
estar
abonada.

24/4/12

24/4/12

ABM-REXEL , S.L.

Diversos

Diverses

5.808,37 €

Rebutjades,
per motius
diversos (
veure
expedient )

Sr. Alcalde-President : Sr. Racero, hi ha algun comentari a fer dins aquest
donar compte.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, dir el
nombre de certificacions individuals que s’emeten en aquest cas, per l’Interventor, que
són 5 i esdevenen totes elles, no s’acullen al què diu l’article 2 del RD 4/2012. En
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contestació, alguns són errors de les empreses que emeten les factures i altres
problemàtiques en errors i en la seva facturació comptable. S’està en contacte per
resoldre aquests problemes.
Sr. Alcalde-President : Els grups municipals, alguna aportació o comentari ?
No ? Cap d’ells ? per tant, queda donat compte d’aquestes certificacions individuals
emeses per l’Interventor.
El Ple es dóna per assabentat de les certificacions individuals emeses per l’Interventor
i sol.licitades pels interessats, de conformitat amb l’establert al RD 4/2012.

13. Execució de resolucions judicials.

•

Donació de compte de l’auto del JCA núm. 16 de Barcelona declarant
la inadmissibilitat del recurs 369/2009-A1, interposat per XXXX.

Relació de fets
1. XXXX va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat pel Ple
de l’Ajuntament de Sant Fruitós d’11.6.08 pel qual es resolen les al·legacions i
s’aprova definitivament l’expedient d’imposició i ordenació per a la execució de les
obres del projecte de reasfaltat per als vials de la urbanització de les Brucardes i
s’aproven les quotes provisionals. de les mateixes i el padró de quotes
provisionals.
2. En data 10 d’abril de 2012 ( amb registre d’entrada número 1461 ) ha tingut
entrada en aquest Ajuntament testimoni de l’auto del magistrat jutge del JCA núm.
16 de Barcelona de 19 de maig de 2011 que declara la inadmissibilitat del recurs,
la qual ha estat declarat ferma del qual se n’ha donat trasllat a aquest Ajuntament
als efectes legals oportuns, amb devolució de l’expedient administratiu
corresponent, havent d’acusar rebuda i indicar al Jutjat l’òrgan encarregat del seu
compliment en el termini de 10 dies.
3. De la recepció de l’expedient, cal procedir a acusar-ne la rebuda i a indicar que
donat el caràcter favorable a les pretensions municipals, no cal dictar actes
d’execució, llevat de continuar el procediment de recaptació de les quotes de les
contribucions especials, si s’escau al Jutjat l’òrgan encarregat del seu compliment,
tal com estableix l’article 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciosa administrativa.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- Restar assabentat del contingut i acusar rebuda de l’auto del JCA núm. 16 de
Barcelona de data 19 de maig de 2011 que declara la inadmissibilitat del recurs núm.
369/2009-A1.
Segon.- Comunicar el present acord a la Tresoreria perquè, si s’escau, continuï el
procediment recaptatori de les quotes de les contribucions especials que
corresponguin a XXXX..

Sr. Alcalde-President : Els grups municipals alguna aportació o comentari a
aquest ? Doncs, per tant, també queda donat compte.... Aquest s’ha de votar, sí ?
Doncs, aquest, disculpeu-me, però hem de votar.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI.
14. Aprovar provisionalment el Pla especial del Catàleg de masies i cases
rurals.
La Junta de Govern Local en sessió de 3 d’octubre de 2011 va aprovar inicialment el
Pla especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Sant Fruitós
de Bages, redactat per Solucions, enginyeria, medi ambient i consultoria, conforme el
document que consta a l’expedient.
L’acord d’aprovació inicial es va publicar al BOP de 28.10.11 i es va notificar als
interessats que apareixien identificats a l’expedient.
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les al.legacions que consten a
l’expedient i que han estat informades amb el detall de les que han estat recollides i
desestimades.
Vistos els informes tramesos pels organismes competents, quines prescripcions s’han
incorporat al document a aprovar provisionalment.
Vist l’informe del Secretari, obrant a l’expedient.
Atès que correspon al Ple l’aprovació provisional del Pla especial, de conformitat amb
allò establert a l’article 85.3 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
1/2003, de 3 d’agost, en relació amb l’article 52.2.c) 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, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció
del Territori, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS :
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Primer.- Resoldre les al·legacions presentades en el sentit que consta a l’informe
tècnic, que obra a l’expedient, amb el detall de les que ha estat recollides i/o
desestimades.
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals
en sòl no urbanitzable de Sant Fruitós de Bages, redactat per Solucions, enginyeria,
medi ambient i consultoria, en els termes que obren a l’expedient.
Tercer.- Notificar l’acord d’aprovació provisional als interessats als efectes que siguin
procedents.
Quart.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central per a la seva aprovació definitiva.

Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Possiblement molts de vostès sabran,
perquè és un catàleg, un treball que es va iniciar ara ja fa un temps. L’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages ha realitzat per encàrrec a una empresa, el Catàleg de masies –
és un Pla especial – el Catàleg de masies i cases rurals. Ja s’han resolt al.legacions i
en aquest moment el què es demana avui és aprovar provisionalment ja aquest Pla
especial i continuar amb els tràmits perquè sigui definitiva la seva aprovació i tinguem
un document que endreça tot el què són, això, masies i cases rurals al municipi de
Sant Fruitós i les deixa catalogades amb aquelles anteriors a l’any 1955, que és el
primer moment en què es treu un cartogràfic de tot l’estat espanyol, en aquest cas,
però que a casa nostra és la primera referència que es té del cadastre; i a partir d’aquí,
es fixen una sèrie de paràmetres que venen a donar l’especificació d’aquest catàleg.
Per part dels grups municipals, algun comentari ? CIU ? Doncs, anem a votar.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

15. Aprovar l’acta de delimitació finca de l’Ajuntament situada al barri de
Torroella de Baix, que ubica el camp de futbol.
Vist l’expedient tramitat per aquest Ajuntament per l’atermenament de la finca de
propietat municipal situada a Torroella de Baix, adquirida en el seu dia a XXXX i a
XXXX.
Atès que en data 19 d’abril de 2012 es van portar a terme les operacions
d’atermenament mitjançant la col·locació de fites que determinen i defineixen els límits
de la finca objecte de la delimitació, i es va alçar la corresponent acta, que ha estat
conformada per totes les parts intervinents.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Promoció del Territori, l’adopció dels següents
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ACORDS :
Primer.- Qualificar la validesa i l’eficàcia jurídica de la documentació incorporada a
l’expedient.
Segon.- Aprovar la delimitació efectuada de la finca de propietat municipal, de
conformitat amb l’acta de delimitació de data 19 d’abril de 2012, amb la declaració de
la possessió municipal d’aquesta amb els límits assenyalats segons el plànol que
consta adjunt a l’esmentada acta.
Tercer.- Procedir a inscriure al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa les
operacions que es derivin de l’acta de delimitació, així com a l’Inventari de Béns de
l’Ajuntament.
Quart. Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a signar els doucments
necessaris en execució de l’acordat.
Cinquè.- Notificar el present Acord als propietaris limítrofs afectats per l’expedient de
delimitació.
Sr. Alcalde-President : Bé, sobre aquest punt, ara el que anem és a aprovar
l’acta que es va fer, d’acord entre les parts. Això és un tema que ja va sortir en un Ple,
els que hi eren presents potser ho recordaran; en tot cas, és la finca on hi ha ubicat el
camp de futbol Torroella de Baix. Hi havia una problemàtica des dels seus inicis en
què no coincidia la mesura real del solar que havia adquirit l’ajuntament amb
l’escriptura que s’havia fet; hi havia un diferencial de metres. Això era un tema que,
pels motius que fossin, havia quedat encallat i ara s’ha treballat per desencallar això,
arribar a un acord; aquest acord es va plasmar en un document i es va fer una acta "in
situ" de comprovació i delimitació. Ha estat correcte per totes les parts. I, per tant,
aquesta acta ha quedat aprovada i aquest document o tema es pot donar per tancat i
definitiu. Ara el què demanem, doncs, és aprovar aquesta acta que es va signar entre
les parts. Algun comentari per part dels portaveus ? Per part de CIU tampoc ? Doncs,
passem a votar.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

16. Proposta relativa a prendre a la iniciativa i la constitució de la comissió
d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de l’Ordenança
reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de
terrasses de bars i restaurants.
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de març de 2011 va acordar
aprovar :la normativa que ha de regir la instal·lació de terrasses de bar a la via pública
durant l’any 2011 (annex I) i el model de sol·licitud (annex II) que consten a l’expedient
(annex III) que els usuaris hauran de fer servir per sol·licitar l’autorització municipal
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corresponent. El compliment de la normativa que s’aprova es considera condicions a la
llicència que l’Ajuntament que l’atorgament atorgui per l’ocupació a la via pública per
les terrasses de bars d’acord amb el que disposa l’article 9 de l’Ordenança municipal
de convivència ciutadana; així com notificar aquest acord als Serveis Tècnics
municipals i a la Policia Local perquè en el termini de 10 dies, si s’escau, proposin
millores o alternatives al text aprovat, les quals, en el cas que es produeixin
s’incorporaran prèvia valoració dels serveis jurídics mitjançant un text refós.
Aquesta norma de rang menor no s’ha arribat a aplicar a les sol.licituds malgrat
l’increment del nombre d’aquestes i que cal resoldre pel present exercici i posteriors, amb
caràcter de continuïtat.
L’ocupació de la via pública està subjecta a llicència i no figura entre les competències
atribuïdes al Ple. Sí que estan atribuïdes, però, les competències per crear ordenances i
reglaments, pel que si l’Ajuntament decideix ( com ho està fent la majoria de vegades, fer
una regulació general de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i terrasses ) a
l’estar atribuït al Ple la potestat reglamentària, sí que podria parlar-se de competència
d’aquest.
El procediment per aprovar ordenances i reglaments s’inicia amb la designació d’una
comissió d’estudi encarregada de la seva elaboració, en la que poden intervenir com a
vocals els designats pels grups municipals i tècnics dels serveis municipals.
Atès que la materialització d’una ordenança o reglament requereix la tramitació d’un
expedient, de conformitat amb els articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats
i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’expedient s’inicia amb la voluntat expressa d’exercir la iniciativa reglamentària i
que cal crear una Comissió encarregada de redactar l’avantprojecte de reglament , per tal
que posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva aprovació.
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Promoció del Territori l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Incoar expedient encaminat a la redacció l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants.
Segon.- Crear una Comissió encarregada d’elaborar l’ordenança indicada al punt
anterior. Aquesta comissió tindrà la següent composició :
President :
Vocals :

Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde-President de l’Ajuntament
Sr. Roger Grandia Borràs, de CIU
Sr. Xavier Racero Esquius , de Gent Fent Poble
Sr. Tomás Casero García , de PSC-PM
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Secretari :

Sr. Agustí Masana i Santamaria, d’Imagina’t Sant Fruitós
Aleix Cervantes López, enginyer municipal
Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal
Secretari de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Tercer.- Disposar que la Comissió haurà de lliurar a aquesta Alcaldia el projecte
d’ordenança, per a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de tres
mesos.

Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. El regidor Agustí Masana explicarà
l’abast d’aquesta proposta.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup
municipal Imagina't : Això no és res més que el què s’intenta des d’aquest grup de
govern és de dotar a l’Ajuntament d’una ordenança que reguli ja d’una vegada el què
és el tema de la ocupació de la via pública. I més, és clar, en aquest sentit de la
ocupació per terrasses i bars, ja que hi va haver el dia 14 de març de 2011 ja hi va
haver una normativa; aquesta normativa s’ha aprovat darrerament en Junta de Govern
Local una mica ampliada. Però creiem que és molt important que estigui regulat
perquè tingui força com a tal com a ordenança. Res més. És crear aquesta comissió
que es va parlar en el seu a la Comissió Informativa per tal dotar a aquest Ajuntament
d’això, d’aquesta ordenança.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Alguna aportació o comentari per part
dels grups municipals ? Doncs, sotmetem a votació la proposta de constitució
d’aquesta comissió amb les persones que s’ha comentat.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

17. Prendre coneixement de la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de data 3 d’abril de 2012, en relació a la trama urbana
consolidada i acord que procedeixi, si s’escau.
En data 11 d’abril de 2012, mitjançant comunicació electrònica, es rep en aquest
Ajuntament la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 3 d’abril de
2012, mitjançant la qual, a la vista de la proposta de la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, es resol :
“DESESTIMAR el requeriment previ al recurs contenciós administratiu formulat per
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages , en relació amb la resolució del director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 221 de juliol de 2011, per la qual es va
aprovar al trama urbana consolidada de l’esmentat municipi.”
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Al mateix temps, comunica que contra aquesta resolució, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sr. Alcalde-President : No tenim part dispositiva ? Anem directament a
prendre coneixement o haurem de votar ?
....
Sr. Alcalde-President : Hi ha acord aquí. Per tant, haurem de votar. El què es
fa és prendre coneixement de la resolució que va dictar el Conseller de Territori i
Sostenibilitat en el sentit de desestimar el requeriment previ al recurs contenciós
administratiu formulat des de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. La trama urbana
consolidada és un element, per dir-ho així, que havia de facilitar el definir quina part
del municipi formava part d’aquesta trama en el sentit de poder establir o existir
establiments comercials sota uns paràmetres. Això, tant des de la Conselleria de
Territori com des del Conseller de Comerç, es desenvolupava a través d’una directriu
europea. Finalment, això ha tingut una sèrie d’entrebancs que han acabat per deixar
sense aprovar en la mesura que els municipis, que la majoria dels municipis de
Catalunya volien aquestes trames urbanes consolidades. Pel què fa a Sant Fruitós de
Bages el què va fer l’Ajuntament és presentar unes al.legacions contra aquesta no
aprovació o no voler reconèixer la trama urbana consolidada que proposava el
municipi de Sant Fruitós de Bages. I el què ara posem en coneixement és que el
Conseller de Territori i Sostenibilitat ha desestimat això que presentava, que
proposava l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Això obre la possibilitat a fer un
seguit d’actuacions, que en tot cas, es valoraran quines són les més favorables. Però
en el dia d’avui el què fem és prendre coneixement d’aquesta resolució. Alguna
aportació o comentari per part dels grups municipals ? No ? Doncs, votem ? no votem.
Ja en tenim coneixement.
El Ple pren coneixement de la resolució abans transcrita.

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA.
18. Aprovar inicialment l’expedient d’establiment del servei de menjador
social per a la gent gran.
Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal de menjador
social per a gent gran, incoat per acord plenari de data 14 de desembre de 2012.
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i l'article 66
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del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei
públic de menjador social per a gent gran assumit per l'Ajuntament.
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article
159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.
Per tot això, es proposa al Ple previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Establir el servei públic municipal de menjador social per a gent gran, d’acord
amb la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei, que s’aproven inicialment.
Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient i la resta de documents aprovats en el
punt anterior d’aquest acord, per un termini de trenta dies, mitjançant anunci a publicar al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i a la web municipal www.santfruitos.cat.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
al·legacions i reclamacions que considerin oportunes. Disposar que, si no s’hi formula cap
al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats,
els documents a que es fa referència en el punt primer del present acord, quedaran
aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament
a la publicació.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Serveis a la ciutadania i a la Intervenció
municipal.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. La regidora Cristina Múrcia aportarà
dades sobre aquest punt a aprovar.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, bona
nit de nou. El passat 14 de desembre es va instar a l’inici de l’expedient per crear el
servei de menjador social, aquí a Sant Fruitós. Fruit d’aquest inici es va crear una
Comissió d’Estudi formada per un membre de tots els grups polítics i, bé, portem al Ple
avui un document consensuat entre totes les parts. I bé, esperem els terminis legals
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reglamentaris perquè a Sant Fruitós puguem començar, com a màxim, al mes de juliol
poder posar en marxa aquest servei, que cobrirà el menjar per a 10 persones en l’àpat
de dinar i en l’àpat de sopar. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari o aportació per part dels grups
municipals ?
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si, però ....
Sr. Alcalde-President : CIU, doncs ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré la
paraula a la Dolça.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Bona
nit. Ens alegrem de la creació d’aquest servei, iniciativa de l’anterior legislatura. I com
molt bé ha dit la regidora, a la Comissió d’estudis nosaltres hem pogut participar en el
projecte fent les nostres aportacions; i bé, moltes de les quals o quasi totes han estat molt
ben acceptades. Dit també que s’ha trigat bastant temps a arribar en aquest punt, però tot
i això esperem que es posi en funcionament el més aviat possible. Gràcies.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, també
quan va passar – bé, quan varem tenir el Ple de desembre varem reconèixer que sí, que
realment es tractava d’una iniciativa que varem trobar. I bé, nosaltres, com que també
ens la varem creure, la varem veure que fora molt positiva pel nostre municipi i ens hi
varem posar a treballar de seguida. La segona part que em comentes, de saber perquè
s’ha trigat tant, vejam, hem fet els processos tal i com es marcaven. I jo també espero, tal
i com he dit abans, que a partir del mes de juliol puguem posar en marxa aquest servei.
Gràcies.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : No
volia que semblés una crítica. Simplement és que és veritat que s’ha anat endarrerint per
diferents causes, però vull dir que no és... al contrari.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, la
percepció també és aquesta, però a veure, les coses “de palacio, van despacio”, no ?
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Sí. Molt
bé.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. En tot cas, al municipi ens n’hem d’alegrar de
poder tenir en un termini de dos mesos, com comentava la regidora, un menjador social. I
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en els moments que corren actualment, creiem que és del tot necessari i com diuen
“nunca es tarde si la dicha es buena”. Doncs, passem a aprovar o votar aquest servei de
menjador social.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

19. Prendre coneixement de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el 16 d’abril de 2012 respecte la designació de
representació lletrada en el recurs contenciós administratiu núm.
62/2012—B i ratificar-lo.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 16 d’abril de 2012 ha
adoptat, entre altres, el següent acord :
“Accions judicials: designació de representació lletrada.
Recurs contenciós administratiu núm. 62/2012-B
Vist l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió celebrada en data 14 de març de 2012
mitjançant el qual s’acorda comparèixer i oposar-se al recurs número núm. 62/2012-B
interposat pels regidors del grup municipal CIU de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, Sra. Mercè Casals Martínez, Sr. Vicenç Llorens Concustell , Sr. Roger Grandia
Borràs, Sra. Dolça Olga González Recacha i Sr. Pere Canyes Serra, contra l’acord de
Ple de data 14.12.11, en virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició
interposat contra l’acord del Ple de 19.10.11, consistent en l’aprovació del contracte
d’arrendament del Teatre Casal Cultural
Atès que al referit acord, entre altres qüestions, es disposa la tramitació de sol·licitud a
la Diputació de Barcelona, a través del Servei d’Assistència Jurídica Local, de
l’assistència jurídica consistent en la defensa judicial en els esmentats recursos i
ENCOMANAR la defensa jurídica al Lletrat/da que nomeni la Diputació de Barcelona.
Vist que en compliment d’aquest acord es va trametre mitjançant escrit de 13 de març
la referida sol·licitud d’assistència (presentada en data 20 de març de 2012 al registre
general d’entrada de la Diputació amb número 1200017507) i que la mateixa ha estat
objecte de resposta per part d’aquest organisme (registre d’entrada número 2012/1468
de 10 d’abril) en els següents termes:
“us comuniquem que no podem assumir l’assistència jurídica sol·licitada,
d’acord amb el que disposa l’article 8.a) del Reglament d’assistència
jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona (BOP núm. 77
de data 31.3.1994, annex IX) pel qual s’exceptuen d’assistència jurídica
en l’aspecte de defensa judicial les peticions que tinguin per objecte donar
suport o rebutjar la impugnació d’actes o acords municipals per part dels
membres de les corporacions que hagin votat contra els dits acords”
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Atès que l’aplicació d’aquesta excepció en l’àmbit de l’assistència en matèria de
defensa jurídica davant de tribunals implica la necessitat de reformular l’encàrrec de
l’exercici de funcions de lletrat en el recurs contenciós de referència als efectes de
subsanar i completar els tràmits de personació i representació en defensa de part
davant el jutjat conforme al previst respecte a representació i defensa i terminis
processals aplicables en l’àmbit de la jurisdicció contenciós administrativa.
Conforme al règim de delegacions efectuades per l’Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local mitjançant decret de 7 de juliol de 2011 (publicat al BOPB de 2 d’agost
de 2011) en matèria d’activitat jurídica en defensa de l’Ajuntament quan es tracti de
l’exercici d’accions judicials en matèria de competències originàries de l’Alcalde
conforme el previst a l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (“L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa
de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les hagués
delegat en altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de competència del Ple, en
aquest supòsit donant compte al mateix en la propera sessió que es celebri per la seva
ratificació”) la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Encomanar la defensa jurídica al Lletrat Sr. Jordi Morató-Aragonés Pámies
(col·legiat núm. 13.089) en el recurs contenciós administratiu número 62/2012-B
tramitat davant el Jutjat Contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona.
Segon.- Acceptar la proposta de serveis professionals subscrita pel lletrat designat en
concepte de direcció de lletrada de la defensa de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages en el recurs contenciós administratiu número 62/2012-B i aprovar la despesa de
2.100,40 € (1.780,00 € + 320,40 € IVA) a càrrec de la partida 12 920 22604
DESPESES DIVERSES CONCEPTES JURIDICS en concepte d’honoraris a facturar
segons les condicions establertes a la referida proposta:
802,40 € (680,00 € + 122,40 € IVA) a l’acceptació de la proposta i
encàrrec professional
649,00 € (550,00 € + 99,00 € IVA) a l’assenyalament de la fase
probatòria
649,00 € (550,00 € + 99,00 € IVA) a l’assenyalament de la fase
probatòria
Tercer.- Comunicar la designació de lletrat al Jutjat contenciós administratiu número
13 de Barcelona als efectes processals oportuns i la incorporació d’aquest acte de
designació en el tràmit de compareixença efectuat per l’Ajuntament en la tramitació del
recurs contenciós administratiu referit.
Quart.- Comunicar el present acord al lletrat designat i a l’àrea d’intervenció i tresoreria
pel seu coneixement i efectes.
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Cinquè.- Donar compte del present acord al Ple municipal en la propera sessió que es
celebri per la seva ratificació.”
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal
Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Prendre coneixement de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el 16 d’abril de 2012 respecte a la designació de representació
lletrada en el recurs contenciós administratiu núm. 62/2012—B i ratificar-lo.

Sr. Alcalde-President : Ja està ? És prendre coneixement ? En aquest cas,
és prendre coneixement i ratificar; per tant, votarem. Jo els explico exactament aquest
punt. La designació lletrada que aprovem avui es tracta de designar un advocat per la
demanda que els regidors de CIU van presentar contra el govern de l’Ajuntament pel
tema del contracte que es va signar pel Casal Familiar del Casino. Quan es va rebre
aquesta demanda, es va fer una petició a la Diputació de Barcelona perquè la
Diputació de Barcelona .... es demana assistència jurídica, que es diu, a la Diputació
de Barcelona perquè ells posin un advocat al servei i aquest advocat, doncs, defensi
els interessos d’una de les parts. Això és interessant fer-ho perquè resulta realment
econòmic per les arques municipals. En tot cas, la Diputació de Barcelona va
respondre que en demandes entre grups municipals no hi havia assistència lletrada.
Per tant, el què ha fet l’equip de govern per poder continuar endavant amb la defensa
d’aquesta demanda rebuda és agafar un advocat dels que volten pel món mundial i
contractar-lo. Aquesta contractació és la que es porta a terme i aquesta contractació
suposa 2.100,40 € que s’hauran de pagar a aquest advocat per la defensa d’aquesta
demanda que el grup de CIU, els regidors de CIU van posar contra el govern. Algun
comentari a afegir en aquest aspecte ? Sr. Tomàs Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
PSC : No. Per part del grup municipal socialista ratificarem l’acord que ja varem
prendre a la Junta de Govern Local per un motiu molt clar : l’Ajuntament té dret a
defensar-se. Si no ho ratifiquéssim, no podríem fer-ho.
Sr. Alcalde-President : per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. Només
comentar que això que ha explicar ara mateix el Sr. Alcalde sobre aquesta despesa
que haurà d’assumir l’Ajuntament, evidentment, si s’hagués escoltat potser al grup
municipal de CIU no hauríem arribat a aquest punt. Nosaltres fem ús del nostre dret i ,
en tot cas, l’Ajuntament, doncs, sí, haurà de destinar uns diners. Potser si s’hagués
parlat abans, no estaríem aquí. gràcies.
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Sr. Alcalde-President : Això és anar sobre segur, eh ? Això és com dir “com
que perdreu, burros per no haver-nos escoltat”. No, no, bé, els judicis es celebren
quan arribi el punt. Perquè “si se’ns hagués escoltat, no estaríem on estem”, això jo ho
interpreto que és com anar molt sobre....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No és
aquest el sentit.
Sr. Alcalde-President : No ? Doncs, m’ha....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I faci el favor
vostè....
Sr. Alcalde-President : No. Expliqui-me’l, expliqui-me’l.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És clar.
Sr. Alcalde-President : Jo he dit directament el què em semblava, perquè si
vostè ha dit....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A veure.....
Sr. Alcalde-President : ... “ si se’ns hagués escoltat, no estaríem al punt on
estem”.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Vostè està
dient que això tindrà una despesa per l’Ajuntament perquè el grup municipal tal i qual.
Sr. Alcalde-President : Sí. Jo li recordo : el grup ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Escolti, sí,
és així. Oh i tant que és així.
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, per tant....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Igual que
l’Ajuntament té moltes altres despeses ...
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... per altres
recursos que interposen els veïns ....
Sr. Alcalde-President : Exacte.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... i que
estan en tot el seu dret.
Sr. Alcalde-President : Sí. A la dada ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No vulgui
culpabilitzar....
Sr. Alcalde-President : No, no, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... el grup de
CIU d’una despesa....
Sr. Alcalde-President : Si vostè....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : .... per les
arques municipals, si us plau.
Sr. Alcalde-President : Aquí no culpem a ningú. Hi ha una dada objectiva que
és que 5 regidors de CIU posen una demanda, l’Ajuntament demana assistència
jurídica a la Diputació de Barcelona, la Diputació diu que no, s’ha de buscar un
advocat i aquest advocat val 2.100,40 €. Fins aquí són dades objectives. Si algú té
algun sentiment de culpabilitat, que ho manifesti. I en aquest cas, són dades
objectives. I punt. I jo crec que l’única dada que deixa de ser objectiva és quan vostè
diu “si se’ns hagués escoltat, no estaríem on estem”. Jo ara m’atreviria a dir “ si vostè
hagués entès el què hem fet, no estaríem on estem”. Bé, segurament. Deu ser normal,
no ? quan dos arriben a aquest punt, un deu dir “vostè no m’ha entès” i l’altre deu dir
“vostè no m’ha escoltat”. Bé, segurament és normal. Jo m’he limitat a donar dades
objectives sense més pretensió que aquesta que d’informar els ciutadans de Sant
Fruitós. Per tant, es pren coneixement... es vota, és veritat, disculpin.
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 ).
PRECS I PREGUNTES
No es formulen.
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-una hores i cinquanta
minuts.
En prova del qual s’estén la present acta, de la qual cosa el Vicesecretari en funcions
de Secretari de l’Ajuntament, certifica als sols efectes de fe pública.
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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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