AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 13 DE JUNY DE 2012

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP )
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sr. Agustí Masana i Santamaria
( Imagina’t )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les vint hores del
dia dimecres tretze de juny 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.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
-

SR. SECRETARI :
Sr. Santiago González Castellanos
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Prèviament al tractament dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió, l’AlcaldePresident, Sr. Joan Carles Batanés Subirana, fa una breu introducció :
Sr. Alcalde-President : Avui celebrem un Ple ordinari i jo voldria començar, com que ha
sortit a la llum pública i per part del grup de CIU de Sant Fruitós de Bages s’han fets
públics una sèrie de comentaris de les actituds d’aquest Alcalde sobretot en les
sessions plenàries, jo simplement corroborar que considero que la meva actuació és la
correcte d’acord amb el ROM aprovat quan governava CIU en aquest ajuntament; que
com així sembla i així ho van manifestar han presentat una queixa formal contra la
Direcció General de l’Administració Local per una conducta que sembla ser que és
reprovable, de la meva actitud, jo simplement em remeto als fets que succeeixen en
els diversos Plens des de fa un any que els celebrem, perquè una altra dels quals és
que també potser, és notícia és que és el primer del segon any de legislatura, perquè
hem complert el primer any; però, en tot cas, més enllà de potser no distribuir bé el
torn de paraules, jo crec que això és un missatge per a tots els regidors, que és que
quan algú parla, que no se’l talli. I si quan algú parla, un altre el talla, aquest Alcalde
farà un primer avís i el segon avís serà l’expulsió de la sala. I això ho dic ara, perquè
després no hi hagi cap controvèrsia, perquè una cosa són els diversos torns de
paraules i l’altra és tallar quan algú parla, que això ha estat una pràctica habitual per
part d’alguns dels regidors d’aquesta sala. I si algú no hi està d’acord, pot presentar
una queixar a la Direcció General de l’Administració Local.
També s’ha fet públic la manca d’actuació d’aquest Alcalde davant d’alguns moments
en què un ciutadà d’aquest poble ha increpat als regidors del grup de CIU. Jo
simplement, dir-vos directament que això és absolutament mentida perquè aquest
servidor – i també això ho pot corroborar el Cap de la Policia Local – un dia que
durant un Ple aquest ciutadà va interrompre amb comentaris contra les seves
persones, aquest Alcalde va demanar l’expulsió de la Sala d’aquest senyor i
l’assistència del Caporal. Que llavors no va ser necessari expulsar-lo, perquè el senyor
es va calmar i va demanar que no ho repetiria i ens va semblar a tots plegats que es
quedés. Però si més no, el què sí que vull manifestar i que quedi constància que es
manifesta públicament que l’actitud d’aquest senyor és producte de les consideracions
o desconsideracions que jo tinc envers els regidors de CIU. I jo, que és la primera
legislatura que estic aquí, però crec recordar – i ja alguns regidors que porten aquí
més temps, com el Sr. Tomàs Casero o el Sr. Grandia o la Sra. Casals – que aquest
senyor, fa com tres anys que ve a aquest Ple i els increpa. I, per tant, en tot cas, els
dos anys anteriors que jo fos Alcalde no varem tenir ni un sol motiu de culpa meva
perquè aquest senyor els increpés. Per tant, dit això, jo simplement vull manifestar que
el respecte per a mi, ha estat primordial des del primer dia que hem començat a
celebrar Plens i així ho seguirem fent.
A partir d’aquí, i gràcies per deixar-me fer aquesta introducció, tinc la xuleta del ROM
aquí per si en algun moment hi ha alguna controvèrsia respecte com aplico aquest
Reglament Orgànic Municipal.
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Iniciem la sessió.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de la sessió extraordinària del dia 30 d’abril de
2012 i la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2012.
Respecte a l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 30 d’abril de
2012 , es fa constar per part de la Secretaria, que al punt 2 de l’ordre del dia relatiu al
la presa de coneixement del Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2012 que aprova la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2011, s’ha detectat l’existència d’errors
aritmètics , que s’esmenen per Decret d’Alcaldia de 7 de maig de 2012, del contingut
íntegre del qual es dóna compte.
En conseqüència, es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent,
un cop n’ha pres coneixement el Ple, amb el redactat definitiu que incorpora l’esmena
dels errors aritmètics apreciats al Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2012 ( resums
numèrics dels apartats 1.3 i 1.5 ).
Per unanimitat s’aprova l’acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent del dia
30 d’abril de 2012, un cop introduïdes les correccions en la seva intervenció indicades
per la portaveu del grup municipal CIU, Sra. Mercè Casals Martínez.
Respecte de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2012, es fa constar per
part de la Secretaria que al punt 16 de l’ordre del dia, relatiu a la constitució de la
Comissió 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,
hi figura com a tècnic municipal l’arquitecte tècnic, Sr. Joan Francesc Ballestero
Rodríguez. L’àrea ha comunicat que per motius organitzatius caldria substituir al Sr.
Ballestero per l’arquitecte tècnic Sr. Xavier Casas Pujol. En conseqüència, es proposa
l’aprovació de l’acta, un cop s’ha pres coneixement que s’incorpora al redactat definitiu
d’aquesta la modificació proposada.
Per unanimitat s’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària de Ple celebrada el 9
de maig de 2012.

Sr. Alcalde-President : De cara a l’aprovació d’aquestes dues actes, algun comentari
a fer per part dels grups municipals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bona nit a tothom.
Sr. Alcalde-President : Bona nit.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En referència al Ple
extraordinari del 30 d’abril hi ha un parell de punts que ens agradaria que abans de
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poder aprovar l’acta, es pogués fer alguna comprovació de l’àudio. No són termes
importants, però crec que si realment és com jo penso, es podria corregir : un és a la
pàgina 11, al sisè paràgraf, on crec que vaig parlar d’aules socioeducatives, que no
està transcrit d’aquesta manera;
Sr. Secretari : ¿ Me decía, perdón ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El sexto párrafo.
Sr. Secretari : ¿ Cómo comenta ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Creo que pone
“educativa” y es el “aula socioeducativa”. És només concretar un nom, d’aula
socioeducativa.
Sr. Alcalde-President : Bé, li sembla que en prenem nota, Sr. Santiago i modifiquem si
és així ?
Sr. Secretari : No lo tengo...
Sr. Alcalde-President : No deu tenir més importància que el fet....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, exactament, ....
Sr. Alcalde-President : de dir “educativa” o “socioeducativa”. Per tant, si en pot prendre
nota i procedim. L’altre punt ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A la pàgina 12, també
és un tema numèric : estàvem parlant d’una partida de 10.000 € i, en principi, sembla
que jo vaig dir 1.000 €. Bé, seria també corregir-ho, escoltar-ho; ens estàvem referint a
la partida concreta de 10.000 € que pot ser un error de transcripció, que hi falti un zero
de la persona que ho ha transcrit.
Sr. Alcalde-President : En tot cas, ho comprova amb l’àudio, Sr. Secretari i ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Al respecte de la resta,
està tot correcte.
Sr. Alcalde-President : Un cop modificat això, si és així l’àudio, es comprova i aprovem
les dues actes. Cap més comentari ? Doncs amb aquestes dues salvetats de
comprovació, aprovem l’acta de la sessió extraordinària del 30 d’abril i l’acta de
l’ordinària del 9 de maig.
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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
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 7 de maig de 2012, mitjançant el qual es contracta
amb caràcter d’urgència a la Sra. Vanesa Miron Hernández amb un contracte de
treball d’interinitat a temps complert per a substituir a la titular de la plaça amb
reserva de lloc de treball ( Sra. Monserrat Clavell ) que es troba de permís per
vacances, amb efectes del 12-05-12 i fins el 15-05-12.
Decret d’Alcaldia de data 9 de maig de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a
l’entitat Col·lectiu de Recerca Històrica a utilitzar la Plaça de l’Església per a dur a
terme la celebració del Dia internacional dels Museus el dissabte 19 de maig de
23012 de 18 a 24 hores.
Decret d’Alcaldia de data 11 de maig de 2012, mitjançant el qual es nomena com
a funcionària interina a la Sra. Judith Comellas Casals, amb data d’efectes 14.5.12
i fins a la reincorporació de la titular ( Sra. Gemma Codina Jiménez ) amb reserva
del lloc de treball, un cop finalitzat el permís per maternitat i la compactació del
permís de lactància.
Decret d’Alcaldia de data 11 de maig de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
despesa i es reconeix l’obligació corresponent a la relació de factures núm. 25/12
que suma un total amb IVA de 730,91 €.
Decret d’Alcaldia de data 21 de maig de 2012, mitjançant el qual s’aproven les
despeses corresponents a dietes del Tribunal present a les proves selectives en la
convocatòria d’un/a auxiliar de geriatria per a la residència municipal d’avis “El
Lledoner”.
Decret d’Alcaldia de data 22 de maig de 2012, mitjançant el qual s’ordena retirar
el rètol publicitari instal.lat en sòl públic amb la llegenda “Anuncia’t 693 359 467” al
camí del Grau en una zona destinada a jardí ( clau V ), per part de la brigada
municipal, i emmagatzemar-lo a les dependències municipals, amb posterior
valoració de les despeses ocasionades.
Decret d’Alcaldia de data 22 de maig de 2012, mitjançant el qual s’autoritza el
primer pagament a compte a l’entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E per import de
9.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 46.341.48925, en virtut del
conveni de col.laboració subscrit a tal efecte entre l’Ajuntament, l’entitat,
l’Ajuntament de Manresa i Manresana d’equipaments escènics , S.L., aprovat pel
Ple municipal en data 8 de febrer de 2012.
Decret d’Alcaldia de data 23 de maig de 2012, mitjançant el qual es contracta
amb caràcter d’urgència a la Sra. Ihssan El Boufrassi amb un contracte de treball
d’interinitat a temps complert per a substituir a la titular de la plaça amb reserva de

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

5

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

lloc de treball ( Sra. Montserrat Pacheco ) que es troba de baixa per malaltia
comuna, amb efectes del 23.5.12 i fins a la reincorporació de la titular de la plaça.
Decret d’Alcaldia de data 24 de maig de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a .
XXXX a utilitzar la zona verda del polígon Riu d’Or per dur a terme una festa
infantil, el diumenge 27.5.12 de 17 a 21 hores com a màxim.
Decret d’Alcaldia de data 24 de maig de 2012, mitjançant el qual s’atorga a
XXXX la concessió de drets funeraris per un període de 50 anys i s’aprova la
liquidació de les taxes corresponents, per un import total de 1.871,08 €.
Decret d’Alcaldia de data 25 de maig de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
modificació de l’horari de funcionament del Registre general i d’atenció al públic en
oficines municipals de l’Ajuntament pels dijous a la tarda ( excepte el mes d’agost
), amb efectes a partir del 15 de juny de 2012, que passa a ser de 17 a 19 hores.
Decret d’Alcaldia de data 28 de maig de 2012, mitjançant el qual s’ordena el
pagament de la nòmina del personal de l’ajuntament corresponent al mes de maig
de 2012.
Decret d’Alcaldia de data 29 de maig de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a
XXXX a utilitzar l’espai públic consistent en el parc situat entre els carrers València
i Bon veí de Pineda de Bages per dur a terme una festa infantil d’aniversari, el dia
“diumenge 1.6.12” ( sic ) de 17 a 21 hores com a màxim.
Decret d’Alcaldia de data 1 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a
XXXX a fer un ús comú especial del parc proper a l’escola Flama de Pineda de
Bages per dur a terme un berenar infantil d’un grup de nens i els seus pares,
diumenge 8.6.12 de 17 a 20 hores com a màxim.
Decret d’Alcaldia de data 5 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza i
s’ordena el pagament del deute pendent d’import 240,32 euros contret per l’antic
titular del vehicle KIA SHUMA amb matrícula 9330-BRH pel concepte de l’impost
de vehicles de tracció mecànica (IVTM), per tal de poder fer efectiu el canvi de
titularitat del vehicle a favor de l’Ajuntament davant la Prefectura Provincial de
Trànsit de Barcelona.
Decret d’Alcaldia de data 6 de juny de 2012, mitjançant el qual s’ordena la
retirada d’un vehicle abandonat marca HONDA CIVIC, amb plaques de matrícula
B-1202-UU, 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 6 de juny de 2012, mitjançant el qual es confereix
delegació expressa al regidor Sr. Xavier Racero Esquius per substituir l’Alcalde en
l’exercici de l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil entreXXXX i
XXXX, previst celebrar el dia 9 de juny de 2012 a aquest terme municipal.
Decret d’Alcaldia de data 6 de juny de 2012, mitjançant el qual es concedeixen
autoritzacions a les sol.licituds d’ocupació de la via publica amb taules i cadires.
Decret d’Alcaldia de data 7 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza
aXXXX, en representació de GENT FENT POBLE, a la utilització del cobert de la
màquina de batre, el diumenge 17.6.12 de 16 a 22 hores per a la celebració d’un
berenar popular.
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•

Decret d’Alcaldia de data 7 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
despesa i el reconeixement d’obligació i ordenar el pagament corresponent al
relació de factures núm. 33/12 composada de 3 factures i que suma un total amb
IVA inclòs de 746,97 €.

Sr. Alcalde-President : Al respecte d’aquests decrets d’Alcaldia, alguna
aportació o comentari per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, si fos tant
amable d’informar-nos sobre el Decret del 22 de maig on hi ha el primer pagament de
la Volta Ciclista, del conveni que es va signar, que és un pagament de 9.000 €, que és
la meitat, si no vaig equivocada del conveni de la Volta Ciclista. Saber, doncs, quan es
farà el segon pagament d’aquest conveni i si s’han reunit diners per part d’altres
convenis que s’hagin fet amb empreses perquè no hem estat informats ni tenim
constància que s’hagin aprovat per Junta de Govern Local.
Sr. Alcalde-President : El regidor Xavier Racero, regidor d’Hisenda, l’informarà
d’aquest punt. Xevi, quan vulguis.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, primer de tot, bona nit.
La informació que es demana si el 22 de maig es va realitzar aquest Decret de
pagament de la meitat : es va fer així per avançar aquests diners ja que els
col.laboradors, en aquest cas, espònsors, dels tres en faltava un i ens varem esperar a
tenir la confirmació d’ingrés efectiu d’aquesta aportació que ha estat signada per
conveni. I referent a com s’ha fet el pagament del segon termini, s’ha fet em sembla
que avui o ahir es va fer.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per tant, Sr. Racero,
hem d’entendre que hem cobrat els diners.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I això passarà per
alguna Junta de Govern Local, en quedarà constància ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : En aquest cas, ho
desconec, però........... 1
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però aquest conveni no
ha estat aprovat per cap Junta de Govern Local ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Aquest conveni .......... 2

1

No es possible transcriure aquest fragment per la poca claredat del registre de veu.

2

No és possible transcriure aquest fragment per la superposició de veus.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, no. Els
convenis amb altres empreses que ...... 3
Sr. Alcalde-President : Disculpi, jo li he fet la consulta ara al Sr. Secretari i comenta
que no tenen perquè passar per cap òrgan de control aquests convenis de .....
Sr. Secretari : No tienen que ratificarlos ningún órgano, aprobados, loestan en los
expedientes.
Sr. Alcalde-President : Estan aprovats i no els ha de ratificar cap òrgan. Si hagués de
ser així, ho faríem, no hi ha cap inconvenient. I, en tot cas, si vostè requereix
informació de quines empreses han estat i l’import, se li donarà sense cap problema,
perquè són convenis signats, públics i ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, sí, justament
per això ens agradaria conèixer-ho, varem fer la consulta ja quan varem parlar de la
modificació d’aquesta partida i en aquell moment no se’ns va donar; diguéssim, que
ens agradaria saber-ho.
Sr. Alcalde-President : Jo crec que el Sr. Racero no tindrà cap inconvenient en
informar-la d’això quan li demanin. Algun altre Decret ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, llavors el Decret del
dia 7 de juny, en què hi ha una autorització d’un espai públic. Qui ho sol.licita és Gent
fent Poble i s’autoritza al XXXX, com a representant de Gent fent Poble, a ocupar el
cobert de la màquina de batre en un horari; i a més, se li dóna en forma de subvenció,
material municipal amb taules, 150 cadires, tota una sèrie de material municipal.
Llavors, ens agradaria saber per quin motiu es dóna en forma de subvenció aquest
material a aquesta entitat, si tenim entès que encara no està registrada legalment o
formalment al Registre d’entitats municipals.
Sr. Alcalde-President : Bé, qui sol.licita l’autorització és Gent fent Poble. Gent fent
Poble és una formació política d’aquest Ajuntament.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No està registrada al
Registre d’entitats.
Sr. Alcalde-President : Gent fent Poble no .... doncs, estem en fals aquí, els regidors
de Gent fent Poble, Sr. Secretari ? No és un partit polític, però és una llista política,
que... vaja... en tot cas, Sr. Masana, vostè que és el regidor de Governació ?
.....

3

No és possible transcriure aquest fragment per la superposició de veus.
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

8

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Alcalde-President : Però, vaja, Gent fent Poble, jo crec que està legalment
constituïda.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Bona nit. En aquest sentit, jo vull dir que Gent fent poble, com a grup
municipal que és, ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Una cosa és el grup
municipal....
Sr. Alcalde-President : Sí, sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El grup municipal el
constitueixen els regidors que estan en aquesta sala. Una altra cosa, és un partit
polític i una altra molt diferent, entitats sense ànim de lucre.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : En tot cas, vostès també fan ús de la sala del Nexe.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Com a grup municipal.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Això potser és un debat que hauríem de discutir, en tot cas, que hauríem de
canviar. És clar, depèn del cantó que es miri. Un grup municipal tant pot fer una ...... 4
tant pot fer una sessió informativa com pot fer una calçotada o una botifarrada.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Masana, vejam,
estem parlant que hi ha una reglamentació que deixa ben clar que en forma de
subvenció que es pugui donar material municipal. Una cosa seria el material municipal
per a una entitat, que això està reglamentat, hi ha unes bases que estan aprovades,
unes bases de subvencions. Aquí estem parlant que es diu, concretament, “cedir en
forma de subvenció el material”. Un altre tema és que els regidors que formen part
d’un grup municipal, per tal de fer la seva tasca com a regidors de l’Ajuntament tenen
dret a demanar a utilitzar les dependències municipals per fer la seva tasca. I una de
les tasques del grup municipal és informar els veïns. I això és el què el grup municipal
de CIU ha demanat i ha fet; no la llista política de CIU, sinó els regidors del grup
municipal. Són dues coses diferents.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : En tot cas, reitero que no tindria cap inconvenient que CIU o qualsevol altre
partit plenament inscrit, o sigui legalitzat, que s’hagi presentat a unes eleccions
municipals, tingui els mateixos drets que qualsevol altre entitat. Una altra cosa, és que
si no estan legalitzades, és perquè també hi ha a vegades algun impediment per a
poder-les legalitzar.
4

No es possible transcriure aquest fragment per la poca claredat del registre de veu.
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

9

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Quin inconvenient ? és
que ara no sé de què em parla.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Jo, en el seu moment, ERC es va voler ingressar dins el registre d’entitats i
no se’l va deixar perquè era una entitat política.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Estem parlant d’entitats
sense ànim de lucre.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Perdoni, si vostè agafa qualsevol Ajuntament de Catalunya, la majoria
d’ells, al Registre d’entitats n’hi ha de polítiques, religioses, culturals, socials, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, ....
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Per això li dic que, si volen, això seria cosa d’un altre debat, crec jo.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Agustí, jo no hi tinc
cap inconvenient. Jo l’únic que estic demanant és que si aquesta entitat, perquè si ara
d’un partit polític n’hem de dir entitat, en direm entitat – si aquesta entitat està
registrada al Registre d’entitats, escolti’m, jo només demano si està registrada al
Registre d’entitats i que em diguin quin número de registre té, si n’està.
Sr. Alcalde-President : Bé, en tot cas, per tancar el debat, simplement, per aclarir, ,....
no, disculpi’m, Sr. Casero.... per aclarir : qui demana és Gent fent Poble...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Alcalde-President : ... que és una llista política. Per tant, aquí estem parlant
d’entitats o associacions, a Gent fent Poble.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Si ens hem de posar així, el Registre d’entitats també diu que les entitats
han de tenir la seva seu social a Sant Fruitós. I en aquest sentit, n’hi haurien dues o
tres que haurien de desaparèixer. I a mi em sabria molt greu.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Sr. Casero, volia aportar alguna cosa a aquest debat
sobre la petició de Gent fent Poble ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
només a tall d’informació, perquè això va passar abans d’aquest mandat : el grup
municipal socialista va demanar dues vegades l’ocupació d’un espai públic per fer el
què anomenem el “Dissabte roig”, que és per donar informació sobre la política del
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partit socialista de Catalunya. Dues vegades varem fer una petició expressa a
l’Ajuntament perquè poguéssim ocupar la via pública i no se’ns va denegar, com
entenc que ha de ser la cosa més normal del món.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És que no jo no sé si
no m’he explicat bé : jo m’estic referint al Decret i al què diu textualment aquest Decret.
No ho dic jo. Aquest Decret diu “en els punts en què es concedeix : “Quart.- Cedir en
forma de subvenció el material municipal següent”. Tenim unes bases reguladores de
l’Ajuntament referents a les subvencions. I si al Sr. Agustí Masana, no li sembla que
estan prou correctes, doncs, escolti’m, posem-nos-hi i les arreglem. Jo no dic que no
estiguin malament, jo dic que estan aprovades des de l’any 2005 i que aquí diu que el
requeriment per poder rebre una subvenció, diu exactament que “És requisit
indispensable per poder acollir-se les presents bases que els col·lectius, entitats i/o
associacions i particulars que estiguin legalment constituïts, que estiguin inscrits al
registre general d’associacions de Sant Fruitós”, cosa que no em consta; per tant, no
passa res, vull dir, si no està bé, doncs, escolti’m, arreglem-ho. Jo no hi tinc cap
inconvenient. Estic fent una pregunta.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Si el
Sr. Alcalde em permet, a tall d’informació, altra vegada reitero que les dues vegades
que varem fer aquestes ocupacions de via pública, almenys en una, varem demanar la
cessió de material per part de l’ajuntament, que se’ns va cedir, es va retornar sense
cap mena de problema. No sé si amb això també li podria contestar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, jo m’estic referint al
què diu el Decret. I el Decret diu “en forma de subvenció”. Senzillament això.
Sr. Alcalde-President : A mi em sembla....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I la subvenció es regula
per un reglament. Ja està. No s’acorda una cosa amb l’altra. No passa res.
Sr. Alcalde-President : A mi, Sra. Casals, se m’acut una pregunta : si l’Ajuntament
deixa unes cadires i unes taules a Gent fent Poble, com que tenen un valor, és una
subvenció que l’Ajuntament està donant a Gent fent Poble. Quan CIU ocupa una sala
del Nexe, que té un preu i no se li cobra, això seria una subvenció per CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ah...
Sr. Alcalde-President : Sí. Per tant, el problema no és rebre una subvenció un partit
polític, perquè reconeixem tots que quan CIU ocupa una sala al Nexe i no se li cobra,
el preu que no se li cobra és una subvenció. El problema és que aquesta subvenció la
rep Gent fent Poble ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No...
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Sr. Alcalde-President : Perquè si la rep CIU o PSC, sembla ser que no hi ha cap
incovnenient. I podria ser que l’inconvenient aquest seria qui rep la subvenció ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no.
Sr. Alcalde-President : No ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Senzillament, si em
deixa que li faci una puntualització, és que CIU ha sol.licitat el Nexe, no com a CIU
partit polític, sinó com a grup municipal que som nosaltres i que estem constituïts
legalment. Per tant, això està establert al ROM i tenim dret a demanar i a fer ús de les
instal.lacions municipals per a desenvolupar la nostra tasca. No entenem que aquest
sigui el cas : es tracta de fer una botifarrada popular per part d’una llista...
Sr. Alcalde-President : Sí.

Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... no d’un grup
municipal constituït legalment. Són dues coses diferents.
Sr. Alcalde-President : Doncs, si...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Escolti, de problema,
no n’hi ha cap.
Sr. Alcalde-President : No, però si Gent fent Poble no està legalment constituït, tenim
un problema. Tenim un problema.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Vejam, jo no sé si és
que no m’explico prou bé o és que vostè no em vol entendre.
Sr. Alcalde-President : Pot ser que no vulgui.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El grup municipal és
una cosa i un partit polític n’és una altra. El grup municipal és el què s’ha desprès
d’unes eleccions i som els regidors que estem aquí i que va ser el primer que varem
haver de fer : constituir-nos com a grup municipal donant els nostres noms, els nostres
DNIs i posant també qui seria el portaveu de cada grup municipal. I com a grup
municipal tenim un NIF i som com una entitat; perquè vostè m’entengui, tenim un NIF
propi. Aquest grup municipal té uns drets que estan referits al ROM. Evidentment, al
ROM no es refereix mai a una llista política, perquè no està represen ... o sigui, no té
en si la representació. La representació està al grup municipal. I l’ús que nosaltres hem
fet de les instal·lacions són com a grup municipal.
Sr. Alcalde-President : Per tant, entenem tots que d’acord amb aquesta argumentació
que vostè ha donat, Gent fent Poble no podia demanar una sala al Nexe, no podia
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demanar la màquina de batre, perquè no som, no estem constituïts com a grup polític i
no tenim un NIF. Per tant, això vol dir que la legislació ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, jo no he dit
això.
Sr. Alcalde-President : ........ juga en contra d’aquelles llistes independents locals que
no, .... en tot cas, per tancar el debat, si em permet, vostè ha fet la pregunta i
l’aclariment; la resposta és la que se li ha donat. Qui demana això : és una llista
política que es diu Gent fent Poble i , en tot cas, ja tancant aquet punt...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, si em
deixa...
Sr. Alcalde-President : No, no li deixo. No. Tanquem el punt. Vostè pot formalitzar les
queixes oportunes contra una autorització que s’ha donat, que s’ha signat per donar
possibilitat a que Gent fent Poble celebri un berenar popular a la màquina de batre.
Algun altre punt d’aclariment ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No. Em sap greu que
no em deixi acabar d’aclarir, perquè em sembla que he estat molt clara...
Sr. Alcalde-President : No, em sembla que s’ha explicat a bastament....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I vostè no m’ha entès,
està clar que vostè no m’ha entès.
Sr. Alcalde-President : Això és una altra apreciació subjectiva que fa vostè. No vull
entrar en controvèrsies. Hem acabat aquest punt. Jo crec que a bastament, tothom ha
entès de què parlàvem i si vol procedir, hi ha un altre Decret que vostè ... ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No. No hi ha cap més
Decret.
Sr. Alcalde-President : No ? Doncs, fins aquí el punt núm. 2.
El Ple en pren coneixement.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a
les sessions de 7 i 21 de maig de 2012.
Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, també, el grup de CIU, algun aclariment a fer
?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no. No n’hi ha cap.
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Sr. Alcalde-President : Per tant, passarem al punt núm. 4.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
corresponents a les sessions de 7 i 21 de maig de 2012.

4. Informació de les regidories.
Sr. Alcalde-President : Jo passaré ara la paraula als diferents regidors perquè
expliquin decisions que s’han pres en Junta de Govern Local, a fi que la ciutadania en
tingui constància, perquè considerem que són punts d’interès públic.
A la Junta de Govern Local del dia 7 de maig, al punt 1.6 es van aprovar els preus
públis de la piscina. El regidor Xavier Racero ens explicarà l’aprovació que es va fer.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, en aquesta Junta de
Govern Local aquest Ajuntament va aprovar la modificació del preu públic de les tarifes
de la piscina, incloent una petita modificació que va ser que amb la voluntat de millora
fer una oferta de la piscina en els trams d’edat dels menors d’edat i en el tram jove.
Amb la qual cosa, no és una modificació de taxes, però sí que en ella es porta implícita
la modificació d’aquest tram d’edat. Concretament, els abonaments de temporada que
es destinen a menors de 4 anys és gratuït, en els menors de 5 anys .I després
passàvem al concepte d’abonament individual de 4 a 16 anys anteriorment, amb les
dues edats incloses, i ara serà individual de 5 a 25 anys. Per tant, aquesta voluntat
d’apostar en aquest tram jove, es realitza en els abonaments de temporada. Així per
tant, potenciem aquest tram jove que pugui tenir aquest major preu fins als 25 anys.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, de la Junta de Govern Local del 7 de maig també, el
6.1, que és la reparació de l’escullera del pont del Paco, el regidor Sr. Tomàs Casero
també ens ho explicarà.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bona
tarda. Aquesta és una obra que ha finalitzat fa pocs dies, que és la reparació de
l’escullera i l’explotació el pont de La Sagrera al polígon Riu d’Or, que és el que
anomenem popularment com a pont del Paco. I aquesta obra ha tingut un cost de
6.431 € de les arques municipals. Gràcies
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. El punt 9.1 d’aquesta mateixa Junta, que
són els contes de Sala i Ricardis, la regidora Marta Flotats, ens ho explica, també.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bona tarda a tothom. Per
tal de donar continuïtat a l’edició dels contes infantils de Sala i Ricardis, a la Junta de
Govern Local de 7 de maig es va aprovar el contracte menor pel servei de l’edició de la
impressió... perdó, de l’edició i impressió de 800 unitats del conte Sala i Ricardis a la
Torre Santmartí, amb un cost total de 6.654, 50 € .
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Ara el Sr. Xavier Racero Esquius- ens comenta
el punt 8.4 que és el contracte per al socorrisme i la ....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Consergeria.
Sr. Alcalde-President : ... consergeria, gràcies, de les piscines. Xevi.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Tornem a parlar de les
piscines. S’engega la temporada el dia 16 de juny. En aquest Junta de Govern Local
varem portar a acordar l’inici de contractació del servei de socorrisme i consergeria.
En aquest cas, amb la voluntat que una empresa que ens fes aquest servei.
Anteriorment, el servei de consergeria i socorrisme el realitzàvem amb contractació
d’aquí l’Ajuntament . Per tant, amb aquest expedient el què volem aconseguir en
aquest cas és que fos una empresa amb experiència que portés les piscines, que
portés la consergeria, que ens aconsellés amb seguretat principalment. De fet, ens
han fet un informe amb diverses cosetes a millorar. Tot i ser una instal.lació nova, està
bé conèixer a la gent que s’hi dedica. En aquest cas, aquesta era la voluntat. Si ens
avancem, a la passada Junta de Govern Local que no és un punt d’aquest ple; però
sapigueu, ja us ho avanço, però sabeu finalment que ja s’ha adjudicat aquest concurs i
que és l’empresa Cube Fitness, la que per un import final de 31.097,21 € portarà el
socorrisme i la consergeria. De fet, actualment ja està fent tasques amb la consergeria,
fent els abonaments de temporada.
Sr. Alcalde-President : Tu mateix, Xevi, a la Junta de Govern Local de 21 de maig hi
ha un seguit d’ajuts de la Diputació que han estat concedits de les peticions que varem
formular. És el punt 1.3. Si ho vols comentar, si us plau.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, sapiguem que la
Diputació, com cada any, obre en el seu marc de Pla de concertació una sèrie
d’activitats o d’ajuts, en aquest cas, que poden ser tècnics, econòmics o de diversa
índole. Explicar-vos en aquest punt que l’Ajuntament va sol.licitar l’ajut econòmic en 18
actuacions; que tot el Pla hi ha diverses actuacions, en diverses àrees : de cultura,
esportives, mediambientals, etc. D’aquestes 18 actuacions ens n’han acceptat 17; i
d’aquestes 17, l’única que s’ha desestimat, en aquest cas, era la generació d’itineraris
turístics interactius i el motiu d’aquesta desestimació ens ha dit la Diputació que era
una proposta que tenia un gran potencial que podia ser extrapolable a altres municipis,
amb la qual cosa la Diputació decideix si es tira endavant per ella, la seva tasca és
aquesta proposta que fem.
Dir-vos també a manera de detall, l’import concedit per la Diputació per tirar endavant
totes aquests actuacions puja un import de 47.212 € i es van sol.licitar un total de
71.140; és a dir, que s’ha aconseguit el 66% de la sol.licitud econòmica demanada.
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Últim punt que us comentem en aquest
apartat, el comenta la regidora Cristina Múrcia, el punt 1.5, Cristina que és una
acceptació d’un estudi per a la residència d’avis.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, bona nit a
tothom. Seguint amb la línia del meu company Xavier Racero, comunicar-vos que la
diputació de Barcelona, també ens comunica en aquesta Junta de Govern Local de 21
de maig que la sol.licitud de l’ Ajuntament de Sant Fruitós ha estat acceptada i que
ens atorguen el suport tècnic per a la realització d’un estudi de programació i ampliació
de la nostra llar d’avis conjuntament amb l’ajuntament. Vull dir-vos també, que en
referència a aquest tipus d’ajut s’ha mantingut tres reunions amb el tècnic de la
Diputació, amb el tècnic encarregat de l’Ajuntament i amb una servidora i en molt
poquet temps estarem pendents dels primers resultats. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Cristina. Seguint l’ordre del dia d’avui, passem al
punt de les mocions.
El Ple en pren coneixement.

Mocions
5. Moció dels grups municipals relativa a la declaració política sobre el dret
a vot dels i les representants electes.
El Ple coneix la moció conjunta dels grups municipals, que es presenta mitjançant la
seva lectura:
“Exposició de motius
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb
la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa
maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la
capacitat d'exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es
perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser
escollit o escollida.
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes, els Poders Públics han d'establir mesures que assegurin
la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons
la Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris
per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar
els permisos de maternitat i paternitat del càrrecs electes.
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja
han aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta Llei d'igualtat.
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Encara als Ajuntaments no s'ha adaptat aquesta legislació, el que crea un agravi
comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic.
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no
poden votar als plens municipals.
Segons l'lnforme de ]'Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat
de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres
de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel
següent de la I1ista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat
institucional.
La segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la
presencia dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última, delegar el
vot en una altra persona del consistori.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS
l. Instar a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a impulsar la demanda de modificació
respecte la Llei de Bases Locals necessària per a que un càrrec electe pugui exercir el
dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, utilitzant
un mètode que no comporti cap despesa suplementària als ajuntaments.
2. Demanar a l'Estat que promogui l'acord que permeti exercir el dret de votar en plens
municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a vot en cas de
patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.
3. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del
Parlament.”

Sr. Alcalde-President : El punt cinquè és una moció que hem aprovat de forma
conjunta tots els grups municipals i és relativa a la moció política sobre el dret a vot
dels representants i les representats electes. Si us sembla, llegeixo jo mateix els
acords i després passem als portaveus. Sí ? ( L’Alcalde llegeix la part dispositiva ). Per
tant, aquesta moció és una moció aprovada per unanimitat i decidida a la Junta de
Portaveus que es va realitzar dijous de la setmana passada. Per tant, si no hi ha hagut
cap canvi, la votem tots i l’aprovem com a moció per tots els grups municipals.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
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6. Moció que presenta el grup municipal de CIU al Ple de l’ajuntament per tal
de modificar el pressupost municipal 2012 amb la finalitat d’adquirir un
mòdul prefabricat per a l’escola Pla del Puig.
El Ple coneix la moció del grup municipal CIU, que presenta mitjançant la seva lectura:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER TAL DE MODIFICAR EL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2012 AMB LA FINALITAT D’ADQUIRIR UN MODUL
PREFABRICAT PER A L’ESCOLA PLA DEL PUIG
Atès que el nostre municipi disposa des del curs 2007/2008 de dues escoles
públiques ubicades al nucli urbà.
Atès que l’escola Pla del Puig no disposa d'un edifici definitiu i en previsió que la
situació actual dels mòduls prefabricats s’allargarà per uns anys més.
Atès que pel curs 2012-2013 entrarà un nou grup d'escolars a P3 i per tant
augmentarà el nombre d'alumnes i de famílies a l’escola.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha informat
al pares, als mestres i a l'Ajuntament de Sant Fruitós que no disposa de partida
pressupostària per adquirir un nou mòdul per l’escola de cara al proper curs 2012-13.
Atès que el dia 30 d'abril l’ equip de govern va aprovar mitjançant un Ple extraordinari
una incorporació de romanent procedent d'anys anteriors de gairebé 1.000.000,00
euros.
Atès que l’ AMPA Pla del Puig, així com l’equip de mestres, veu del tot indispensable
la necessitat d'ampliar els espais actuals existent per tal de donar continuïtat al
projecte d'escola i en bé de l’ educació dels seus fills i alumnes.
Atès que el Grup Municipal de CiU considera prioritària l’adquisició d'un mòdul i la
seva adequació a l'escola pel bon desenvolupament de les activitats educatives de
l’escola Pla del Puig.
Atès que el pressupost municipal és una eina totalment viva i modificable així com de
caràcter polític on les decisions finals són marcades pels representants de la
ciutadania del nostre poble.
És per això, que el Grup Municipal de CiU proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu perquè en el Ple ordinari de juliol 2012 es faci
una modificació del pressupost 2012 per incorporar una partida que contempli la
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compra i adequació d'un mòdul prefabricat de 120 m2 (dues aules i serveis) per
l'Escola Pla del Puig pel curs 2012-13.
Segon.- Comunicar aquesta proposta a la Generalitat de Catalunya, als SSTT
d'Ensenyament de la Catalunya Central, perquè col·labori dins de les seves
possibilitats en aquesta obra assessorant als Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
Tercer.- Comunicar els acords presos en aquesta moció a l'Associació de Pares i
Mares d'Alumnes de l'escola Pla del Puig, a la Direcció del centre i al Consell Escolar
Municipal.”

Sr. Alcalde-President : aquesta moció també va ser comentada i debatuda a la Junta
de Portaveus de dijous passat i va quedar pendent, Sra. Casals, de si es retirava o no,
que ens ho comunicaria. Ens pot comentar la decisió presa ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No la retirarem,
pensem que està bé que poguem exposar avui aquesta moció.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... i la puguem
comentar. Gràcies. Li cedeixo la paraula al Roger Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit, bona nit a
tothom. Llegiré els atesos al grup municipal de CIU ens ha portat a dur aquesta moció
al Ple d’avui. ( El regidor llegeix ).
Sr. Alcalde-President: Gràcies. Fem un torn de respostes i comentaris a aquesta moció
que presenta CIU, per part dels grups municipals. Sr. Agustí Masana ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : el grup municipal d’Imagina’t Sant Fruitós votarà en contra d’aquesta moció.
Primer, perquè això ja està resolt i segona, perquè aquí tenim un altre exemple de
manca de planificació i manca de rigor per part de CIU, en aquest cas, en quant a
l’educació pública del nostre poble : ens hem de remuntar a 8 anys enrere, quan al
període de preinscripcions escolars es va veure que hi havia 10 nens que en principi,
no tenien lloc a l’escola de Monsenyor Gibert, per fer P3 curs 2004-2005. el 12 de
maig de 2004, l’aleshores regidor d’ERC Jaume Escamilla ja va interessar-se per la
situació que s’estava produint; i el Ple de 14 de juliol de 2004 el grup municipal ERC va
presentar una moció on demanava una segona escola pública per Sant Fruitós. El
regidor d’Educació de CIU, després de criticar l’iniciativa d’ERC, va exposar que ja feia
tres mesos que s’estava parlant amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya sobre la problemàtica que es vivia al nostre poble. Aquí queda manifesta la
poca planificació que comentàvem : aquells nens i nenes no feia quatre dies que
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havien nascut, CIU va tenir tres anys per solucionar un problema que sabia quan es
produiria. Passats tres anys, al curs 2007-2008 començava a funcionar la segona
escola pública de Sant Fruitós de Bages, l’escola Pla del Puig. Ja teníem l’escola que
el poble es mereixia; però va començar amb mòduls prefabricats. El govern municipal
de CIU , i sobretot la regidora d’Educació, que es va obstinar en l’error de donar per
fet un assumpte que per la seva complexitat demanava planificació i temps. Poder
disposar dels terrenys per cedir-los a la Generalitat de Catalunya per a la construcció
d’una escola nova. En el Ple de 9 de gener de 2008 l’Alcalde, de la mateixa manera
que acostumava a fer el Regidor d’Educació, va dir : “Ens permetrà poder disposar
permanentment de les parcel·les per poder cedir, per una banda, al Departament
d’Ensenyament i, per altra, al Departament de Sanitat, per tal que allí en el futur s’hi
puguin construir els serveis del CAP i de l’escola primària del Pla del Puig”. En el Ple
de 20 de novembre de 2009 , gairebé dos anys després, tornàvem a parlar del tema, ja
que el Departament no acceptava els terrenys perquè al no tenir condició de solar no
s’hi podia edificar. Arribat a les portes del curs 2012-2013 tota la comunitat educativa
de l’escola Pla del Puig té clar que l’edifici definitiu trigarà anys a fer-se. I els esforços
es centren en aconseguir els mòduls necessaris per tenir en el curs 2013-2014 tota
una línia de P3 complerta. Aquestes últimes setmanes, s’ha donat la paradoxa que el
responsable directe de la situació que està sofrint el Pla del Puig durant aquests anys,
esdevingui en el gran aliat i defensor de la causa; i es pretén des de CIU que
l’ajuntament assumeixi el cost íntegre de la instal.lació d’un mòdul per al proper curs.
Però gràcies a les gestions de l’actual equip de govern municipal, ..... 5 ) un mòdul pel
proper curs i el cost s’assumirà per part de les dues administracions. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè, Sr. Masana. Portaveu del PSC, Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bona
nit. Jo, si em permeten, hi ha dos atesos que m’agradaria comentar, dels que vostès
han comentat abans. Vostès parlen “Atès que l’ AMPA Pla del Puig, així com l’equip
de mestres, veu del tot indispensable la necessitat d'ampliar els espais actuals existent
per tal de donar continuïtat al projecte d'escola”, suposo que aquesta afirmació la
deurien fer extensiva, absolutament, a tots els grups que pertanyem l’Ajuntament.
Continua dient “Atès que el Grup Municipal de CiU considera prioritària l’adquisició
d'un mòdul i la seva adequació a l'escola pel bon desenvolupament” punts suspensius,
nosaltres considerem prioritària la construcció de l’escola. O sigui, ficar mòduls no
deixa de ser una cosa, ficar pedaços provisionals; però el què realment considerem
que és necessari, i imprescindible i prioritari és la construcció de l’escola. I ja entrant
en la petició que fan vostès, el primer que es demana és iniciar un expedient
administratiu per incorporar una partida que contempli la compra i adequació d'un
mòdul prefabricat. El què passa és que a nosaltres ens agradaria que ens diguessin
quina és aquesta quantitat que hauríem d’adoptar necessàriament per donar
compliment a aquesta proposta que vostès fan. O sigui, quan costa un mòdul ?

5
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Segona, l’obligatorietat – que això ho diuen vostès als atesos – l’obligatorietat de fer el
la construcció del mòdul i la instal.lació és del Departament d’Ensenyament. Vostès
diuen que com que el Departament d’Ensenyament no té partida pressupostària, i
l’Ajuntament sí, nosaltres ens hem de fer càrrec de fer allò que li pertoca a una altra
administració. I primer es demana que fem un expedient administratiu perquè
modifiquem i que els diguem a la Generalitat de Catalunya que nosaltres farem allò
que ells no volen fer, que és la construcció d’un mòdul. Abans, el company Agustí
Masana ha comentat que això està en vies de solució, la construcció del mòdul. I hem
de dir que l’Ajuntament hi col·laborarà i hi posarà uns diners de tots els contribuents
quan, tornem a repetir, no és cap obligació de l’Ajuntament de posar els diners. Estem
coajudant a una altra administració a ........... 6per allò que es diu “en ares d’interès
públic”. Hi estem d’acord, però que no se’ns oblidi tampoc que ni és la primera vegada
que l’Ajuntament de Sant Fruitós col.labora amb altres administracions per a fer coses
que no li pertocava. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. La portaveu de Gent fent Poble, Marta Flotats
?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, nosaltres estem
totalment d’acord, pràcticament, amb tots els atesos que posa la moció, però en cap
cas amb els acords que es proposen. En primer lloc, perquè es demana la compra
d’un mòdul que com ha comentat el Tomàs, és una competència del Departament, no
de l’Ajuntament; i en segon lloc, és un tema resolt i esperàvem que retiressin la moció.
Tenim claríssim que aquest mòdul era certament molt necessari pel Pla del Puig, per a
continuar l’equip pedagògic de l’escola i perquè els nens de Sant Fruitós estudiïn on
estudiïn tinguin les mateixes oportunitats. Els pares que han d’escollir escola, podien
escollir una filosofia d’escola, no unes instal.lacions; per això l’Ajuntament ha seguit
treballant per poder aconseguir aquest mòdul. I és per això que s’ha arribat a un acord
amb els Serveis Territorials per tal de fer el copagament o la coajuda per tal que
l’Ajuntament pugui tenir aquest mòdul. Però en cap cas, no sé, em plantejo si la
proposta hagués estat a la inversa, si l’Ajuntament hagués proposat pagar tot el mòdul,
què hagués dit CIU ?
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sra. Flotats. El seu torn de rèplica, Sr. Roger Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, gràcies. Bé, començaré
fent una mica de cronologia perquè aquí s’han donat moltes dades. I el Sr. Agustí
Masana deu haver baixat a baix a l’arxiu a buscar documentació per anar enrere, però
jo me n’alegro perquè ha posat en dansa una sèrie de dades que crec que són prou
importants. Fent una mica de cronologia pel què hem acabat presentant aquesta
moció, els fets jo no vull anar tant enrere, Sr. Masana, però sí que ens remuntaríem a
l’any 2010 i em centraria bàsicament en el què és l’escola Pla del Puig : en aquell
moment, l’equip de govern al qual com vostè ha dit, aquí en formava part, va tancar al
mes de febrer la instal.lació d’un nou mòdul de l’escola en una zona nova, ja que
6
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l’espai que teníem fins llavors a l’escola, no hi cabíem. Vostè parlava fa un moment
d’una manca de previsió; doncs, bé, jo li puc dir que en aquell moment l’equip de
govern va decidir ampliar en molts més metres quadrats del compte perquè si no
s’acabava fent l’escola definitiva que és el què sembla que acabarà passant, almenys
fins el curs vinent, no tinguéssim problemes per a continuar fent més ampliacions. Per
tant, això de la manca de previsió, podríem posar-ho en incògnita, si més no, en
aquest punt. L’Ajuntament d’aleshores va pactar amb el Departament d’Ensenyament
que l’Ajuntament faria tot el tancat perimetral, la pavimentació de tot el nou pati, les
connexions de serveis d’un edifici a l’altre, i això es va fer sempre amb l’aprovació dels
mestres perquè al setembre del 2010-2011, el curs que engegàvem al setembre, es
col·loqués el primer dels dos mòduls que actualment tenim al pati gran. En el mateix
pacte, hi havia un compromís verbal que el Departament posaria cada any, en els tres
següents, s’aniria completant el puzzle de les casetes – o sigui, les quatre casetes que
conformen el conglomerat d’aquella zona – que conformarien l’àrea del pati gran i així
completarien totes les aules, més tots els altres espais polivalents que fan falta, com
poden ser els menjador, el laboratori, les aules de desenvolupament, etc Fins aquí no
hi va haver cap problema, al contrari : tots aquests pactes es van complir i tot i no estar
escrit, l’any passat, quan ja vostès estaven governant, es col.loca un segon mòdul i no
va haver-hi, que jo sàpiga cap mena de problema, tal com s’havia quedat a les
converses dels anys anteriors. La despesa econòmica que l’Ajuntament va dedicar per
fer la tanca perimetral, accessos, etc, es va creure fer-la tota en un mateix pack –
tornem a la manca de previsió – en un mateix moment, perquè es cria que
evidentment, que si es feia tot a la vegada economitzaríem la despesa, que no pas
anar fent parts i trossets de tanca, any rere any, i d’aquesta manera, completar la
nostra proposta que havíem fet al Departament. Al mateix temps, l’ajuntament, en
aquest cas, complia la seva part del pacte dotant d’aquell pati molt gran i que a mida
que s’anessin col.locant els diferents mòduls, s’aniria reduint. La planificació estava
tota feta; la primera conclusió a la que podem arribar ara per ara és que l’equip de
govern anterior va fer la seva feina i en cap moment varem tenir cap intent de
manifestació. La sorpresa ha arribat aquest any 2012, quan el 13 d’abril es comunica a
la direcció del centre per part del Departament i l’Ajuntament, no hi haurà mòdul pel
curs vinent. Per part del Departament, no hi havia diners; i per part de l’alcalde, es
considera que aquest no és un tema prioritari i no està reconegut en cap document ni
enlloc del pressupost municipal. Sorprèn una mica a tothom, perquè això és un tema
que es mantenien reunions i s’havien mantingut tant amb els equips directius com amb
la comissió de pares que hi ha formada sobre el tema de l’edifici definitiu, doncs
s’havia estat explicant en més d’una ocasió que era prou necessari poder tenir aquest
mòdul pel curs vinent. També recollir una mica aquesta mateixa setmana un dia abans
de la reunió amb el Departament, membres de l’AMPA es reuneixen també amb la
regidora per altres temes i en cap moment es comenta el tema aquest d’una possible
col.laboració de despesa, etc, etc, etc. Cal dir que la primera reunió es va anul.lar
diferents vegades i finalment es va celebrar, com he dit, el dia 13 d’abril. En aquesta
reunió es va demanar a la regidora per part de l’AMPA que es lliurés una carta
demanant a la Consellera, la Sra. Rigau, responsable màxim del Departament
d’Ensenyament, que tingués a bé escoltar les consideracions que l’AMPA i
l’Ajuntament estaven fent vers la compra d’aquest mòdul. La conclusió d’aquest segon
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paràgraf, és que no tenim mòdul nou perquè no hi ha diners per part del Departament i
no és prioritari de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós.
Continuant amb la cronologia, el 30 d’abril es fa una modificació de pressupost i
sorprenentment i en contra del què s’havia dit per part de l’equip de govern,
l’Ajuntament té un romanent - i pels presents a la sala que no són experts en temes
d’administració local, el romanent és aquell superàvit que ens sobra de l’any anterior -;
i evidentment, amb paraules planeres, podríem dir que aquest superàvit de més
d’1.000.000 € que en la seva majoria es podria destinar a nous projectes i a noves
compres i al què l’Ajuntament volgués. En aquest cas, no cal dir que les propostes
aprovades per l’equip de govern, no hi surt res sobre el Pla del Puig. I estem parlant
del dia 30 d’abril.
Continuem al 18 de maig – i d’això no fa encara ni un mes – membres de l’AMPA es
reuneixen amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
explicar la carta que s’havia presentat i demanar solucions sobre el mòdul. A la reunió,
a la qual assisteixen responsables del Departament, es deixa ben clar que no hi haurà
mòdul perquè no hi haurà diners al Departament. En cap moment a la reunió es
planteja la possibilitat de convenir amb l’Ajuntament, ni possibles pactes, etc, etc. com
dic, això és el 18 de maig. El 28 de maig es convoquen diferents accions i entre elles
una manifestació pel dijous següent i una recollida de signatures per protestar sobre la
manca del mòdul pel curs vinent. El 29 de maig, el cap de llista, Mercè Casals i un
servidor es reuneixen amb el director del centre per conèixer de primera mà l’estat en
què es troba el nou mòdul i altres qüestions que afecten a l’escola; i li oferim la
possibilitat de presentar una moció al Ple per intentar canviar la posició de l’equip de
govern. I així, per intentar fer pressió al Departament per aquests assumptes. El
mateix dia 29 al vespre, el nostre cap de llista parla amb la regidora d’Ensenyament
per exposar-li els temes i , evidentment, per a fer un front comú en aquest tema. Per
tant, no volíem en cap cas amagar cap tracte. El què volíem era fer un front comú.
El dia 30 de maig al matí es presenta la moció que estem debatent en aquets
moments i el mateix dia el Departament d’Ensenyament truca a l’escola Pla del Puig i
comunica que es farà un conveni amb l’ajuntament per adquirir el nou mòdul i que les
despeses seran compartides per les dues parts. Al cap de poca estona, també la
regidora d’Ensenyament corrobora aquestes paraules del Departament i explica
exactament el que el Departament havia explicat a l’equip directiu.
Tercera conclusió : gràcies a la pressió de l’AMPA i a les seves accions i potser a
altres coses que s’aconsegueixen de paraula, s’aconsegueix aquest nou mòdul. Ara ja
tenim els diners, abans no en teníem ni tampoc era prioritari; i ara ja és prioritari. I per
tant, ens n’alegrem que sigui així, del canvi de postura de l’equip de govern.
Faria una conclusió final, però abans acabaré de contestar el que els diferents
portaveus dels grups han dit : per part d’ERC, vostè diu que ja està resolt – això és el
què ha dit el Sr. Casero, que ja està resolt -. I nosaltres no hem vist cap document. No
sé si vostès ens poden ensenyar cap document signat del conveni. Si el Sr. Alcalde
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ens ho pot ensenyar, estem disposats a parlar-ne, però jo crec que aquest document,
si hi és, ens agradaria molt, de veritat que ens agradaria molt, tenir aquest document ja
signat. No hi és aquest document, per tant, estem demanant una cosa que en aquest
moment no està acabada.
Segona, vostè ha plantejat que en el seu moment al 2004, hi havia una manca de
planificació, etc, etc. Miri, Sr. Masana, jo era el regidor d’Educació i tant. I li puc dir una
cosa : el coneixement de les escoles i la planificació dels nous cursos no es fa des de
l’Ajuntament . Mai. Ni ara, ni demà, ni abans d’ahir. Sempre ve des del Departament
d’Ensenyament. I li diré més, Sr. Masana : sinó, com és aquí no tenim una comissió de
matriculació ? Com és que quan els alumnes s’inscriuen per P3 o per canviar d’escola,
han d’anar directament al Departament d’Ensenyament ? No venen mai aquí
l’Ajuntament – bé, sí que vénen, quan tenen problemes. Però la planificació .... i no
ara, eh ? els problemes hi ha estat sempre... la planificació és directament del
Departament d’Ensenyament : qui decideix els cursos, les línees i les aules, és el
Departament. I evidentment, les escoles noves, no l’ajuntament Per tant, quedi’s amb
això, perquè no és veritat que l’Ajuntament va fer una mala planificació. És més, no sé
si ho sap, perquè vostè volta molt per baix, però cada setembre s’envia un correu
electrònic aquí, suposo que aquest any també es farà, i es passen les dades de
naixements que hi ha de cada any. I això on s’envia ? s’envia directament a
Planificació del Departament d'Ensenyament, no s’envia a l’àrea de Serveis Socials, ni
a l’àrea d’Ensenyament, ni a l’àrea de recursos humans de l’Ajuntament; no, no,
s’envia al Departament d'Ensenyament. Són ells que planifiquen el curs any rere any.
Quan es va fer la construcció de l’escola, vostè parlava que jo sóc aliat, que sóc aliat
de l’escola Pla del Puig – ja he sentit aquests comentaris fora d’aquesta sala de plens i
em sap molt greu, Sr. Masana que confongui una cosa amb l’altra. Miri, jo sóc aliat de
totes les AMPA , de tots els equips directius i de totes les escoles; sap perquè ?
perquè jo sóc un representant municipal, igual que vostè. I si jo fora d’aquí,
personalment, col.laboro amb una AMPA, ho faig personalment, no per activisme, no
políticament, ho faig personalment. Una altra cosa és que algú confongui la gimnàstica
amb la magnèsia, que n’hi ha molts d’aquests, n’hi ha molts. I jo sóc el primer, per
exemple, de no fer-ho així; que ja estic prou catalogat políticament com perquè
després un altre també em catalogui políticament – una AMPA, un directiu, unes
mestres, etc – aquí no hi jugaré jo, no hi entraré. I per demostrar-li que jo he estat aliat
de totes les AMPA i totes les escoles : miri, qui va obrir l’institut aquí a Sant Fruitós ?
CIU. Qui va fer la llar d’infants ? L’equip de CIU. Qui va fer l’ampliació de la llar
d’infants ? L’equip de CIU. Qui va fer la modificació dels mòduls, del Monsenyor Gibert
i va construir el cobert ? L’equip de CIU. Amb tot aquest temps, excepte a l’institut, jo
era el responsable d’educació. I, evidentment, el què no faré és que si el Departament
d'Ensenyament em demana que col.labori en l’adquisició d’uns terrenys per tirar
endavant una escola que es dirà Pla del Puig, evidentment, no li diré que no. Per tant,
sóc aliat de totes les escoles, de totes les AMPA i em tenen aquí, igual que als meus
companys de CIU, per ajudar-los sempre. No faci partidisme de les AMPA, perquè això
és molt demagògic.
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Al partit socialista, Sr. Casero, miri, i tant que hem de col.laborar amb les
administracions : si un Ajuntament com el de Sant Fruitós de Bages, que té la potestat
de poder dir que té un romanent d’un milió d’euros, que això ha estat gràcies a la
gestió de tothom, almenys el meu primer mig any de ser a l’equip de govern, el segon
mig any deu ser vostre, i això no ho neguem pas, evidentment s’ha intentat col.laborar
amb les administracions. En el Ple passat recordo molt bé que vostè deia “no, és que
hem demanat una ajuda per poder netejar les lleres del nostre municipi”, les lleres del
nostre municipi, i vostè ho sap molt bé, perquè és a través de l’Agència Catalana de
l'Aigua i a través del Departament de medi ambient, que té l’obligació de netejar les
lleres, perquè no passi el què ha passat moltes vegades aquí i a altres llocs. I vostè
mateix deia “com que no tenen diners els de l’Agència Catalana de l'Aigua, serem
nosaltres que amb la seva aprovació farem l’esforç i farem la despesa”. Doncs, sí,
senyor, chapeau. Si és que ho trobem perfecte. Si l’ajuntament de Sant Fruitós té la
potestat de tenir aquests diners i pot destinar-los al bé de tothom i a obres d’interès
municipal, endavant. No ens hem tancar amb els nostres diners només perer les
nostres coses, pensem també en fer-les pel bé públic. I per tant, si una altra
administració ens demana ajuda, escolti’m, fa dos anys, als 2010, bé varem pagar la
tanca, varem pagar altres coses. Quan se’ns ha demanat altres coses, també hem
col.laborat i també pertanyen al Departament d'Ensenyament. No hem tingut mai cap
inconvenient, vostès també varen fer un projecte dins l’institut d’un hort, i també varen
col..laborar – no sé si monetàriament o no, però varen col.laborar tècnicament. No és
cap cosa estranya això; avui en dia s’han d’ajudar totes les administracions, i tal com
estem, encara més.
Per acabar, a Gent fent Poble, Sra. Flotats, m’alegro que en els atesos estem
totalment d’acord. Jo crec que simplement, per acabar, la conclusió final : li vull
recordar al Sr. Alcalde que el ROM, jo també porto la xuleta i l’article 17 diu que el
regidor que presenta la moció tanca. I per tant, sí que li agrairé que em deixi tancar...
Sr. Alcalde-President : Escolti’m, Sr. Grandia, jo tinc apuntat que hi ha un torn de
rèplica també dels grups municipals i després vostè pot tancar.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU . D’acord.
Sr. Alcalde-President : Si es vol esperar a tancar.... la xuleta...
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Molt bé.
Sr. Alcalde-President : Li sembla bé ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, només vull demanar si
puc intentar fer el canvi de pensament dels grups que no donaran suport a aquesta
moció. Aquesta moció vol refermar un compromís que vostès han adquirit verbalment,
ja ho han dit.
Sr. Alcalde-President : La conclusió la pot fer després.
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Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, no, perquè....
Sr. Alcalde-President : Sí, sí.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Hi ha un torn de rèplica; curta, si us plau, per ....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Jo, si
em permet, .....
Sr. Alcalde-President : No, primer el senyor....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Només perquè jo els he fet la pregunta al grup de CIU que era el de .....
Sr. Alcalde-President : L’import.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : De
saber quin és l’import que vostès consideren que hauríem d’incloure a ....
Sr. Alcalde-President : Coneix aquesta dada, Sr. Grandia, de quin és l’import total amb
el mòdul inclòs ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, el preu total que vostès
mateixos han tirat endavant, que han estat explicant, és de 100.000 €, que són els
aportaran una part el Departament i una part l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Jo crec que són suficients, més que suficients, com per poder tenir un mòdul de 120
m2, les conduccions, l’ampliació de la fase elèctrica i bàsicament la coberta nova,
dotada d’il.luminació... bé, escolti, jo no sóc el tècnic municipal, això ho ha de dir el
tècnic municipal. Jo simplement estic recollint una proposta. No tinc perquè explicar el
projecte tècnic.
Sr. Alcalde-President : D’acord. Sr. Masana, el seu torn de resposta al què ha dit el Sr.
Grandia.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Sí, jo només voldria ... s’estan dient moltes coses i sembla que es vulgui
confondre bastant a la gent, no ? perquè que quedi clar que nosaltres no votem en
contra que es posi un mòdul, nosaltres votem en contra de la moció tal i com està
presentada, tot i que els atesos – la majoria – és cert que tenen raó. Està clar que no
deixarem els nens sense mòdul; sense mòdul i sense el què faci falta. Que quedi clar
això d’entrada. Quan parlem de manca de planificació, estem parlant ... doncs, sí, del
2004, vostè ja ha començat parlat del 2010, és lògic, es van posar les piles i chapeau.
Perquè s’ha de fer tot el què sigui possible, per conquerir el què faci falta. Però
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nosaltres donem un toc d’atenció, quan ERC va entrar la moció, és per tirar endavant
l’edifici , no els mòduls. I estem en la situació que estem, possiblement, perquè no
se’ns va feer cas en un bon principi. La manca de previsió ve d’aquí. també caldria
saber quan portem gastat anant fent pedaços d’aquests; que , de debò, que el
problema no és el què es porti gastat si és per un bé de l’ensenyament, pels nens. I
per acabar, perquè tampoc em vull estendre, no em vull fer pesat a molta gent : no hi
ha cap problema en ser aliat de res, al contrari, si li reconec, vostè és aliat de molts
coses que es fan a moltes entitats. I li reconec, si no hi ha cap problema. Jo no estic
criticant que sigui aliat, dic que és paradoxal que ara està defensant una cosa que en
el seu moment o al principi semblava que no hi creia. Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Masana. Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, a
mi m’agradaria no retraure’m al passat, sinó al que vostè ha comentat. Vostè ha dit
moltes coses, Sr. Grandia, m’agradaria que ens la pogués explicar per veure si això és
realment com vostè diu o no. Vejam : m’agrada que tothom tingui clar que la
responsabilitat de la creació del nou mòdul és del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. En això estem tots d’acord, no és una responsabilitat de
l’ajuntament. Però vostè comentava que nosaltres mateixos havíem demanat
col.laboració a altres administracions. Això no li negaré pas, Sr. Grandia, però amb
una diferència : miri, nosaltres li varem demanar a l’Agència Catalana de l'Aigua que
ens fes una neteja perquè li toca, que això és de la seva propietat. L’Agència Catalana
de l'Aigua ens va dir que no, que no. En aquest moment, nosaltres li diem “si vostè no
ho pot fer, com que nosaltres considerem que és d’interès públic tenir-les netes per
totes les causes que poden haver-hi a posteriori, vostè ens dóna permís per poder
entrar a a casa seva, per fer-hi aquesta actuació” i l’Agència Catalana de l'Aigua diu
que sí. Nosaltres, a partir d’aquí, fem una modificació pressupostària del diner de tots
els ciutadans de Sant Fruitós per poder fer aquestes actuacions. D’acord ? vostè ha
comentat abans que això comença més o menys, - jo és que m’he apuntat coses –
vostè ha parlat de la sorpresa que l’abril d’aquest any 2012 es comunica per part de
Departament que no hi haurà mòdul. Vostè comunica aquí també que l’Alcalde de Sant
Fruitós reconeix que no és prioritari per l’equip de govern la construcció del mòdul.
Això ho he sentit d’aquesta manera, potser m’ho ha d’acabar rectificant que això és
així. I quan fem la modificació del 2012 i anem al Ple de 30 d’abril, no surt
absolutament res del Pla del Puig, per part de l’Ajuntament no tenim cap voluntat de
fer absolutament res al Pla del Puig,; el dia 18 de maig, a falta de pocs dies perquè hi
hagi una manifestació, segons ha dit vostè aquí, continua sense haver-hi mòdul; que a
partir d’aleshores, es desencalla el tema i resulta que sí, que hi haurà mòdul – es
suposa que, jo he entès que és per les converses que vostè ha tingut amb el
Departament i la seva voluntat de fer un front comú; un front comú amb qui ? perquè
que jo sàpiga, cap dels que estem aquí a la Corporació, suposo que els que estem
aquí al voltant de la taula ni dels senyors al públic, hi ha cap que no vulgui un augment
d’aules siguin prefabricades o no, a Sant Fruitós. Per tant, estem d’acord. Per tant, el
front comú amb qui i per fer què ? però resulta que mentre vostè fa aquest reguitzell de
peticions, resulta que des de l’equip de govern, també es fan unes negociacions amb
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el Departament d'Ensenyament, com no pot ser d’altra manera, és lògic que l’equip de
govern faci les gestions oportunes per aconseguir aquest mòdul. I s’aconsegueix un
mòdul. I el Departament sí que ens diu “si nosaltres posem un mòdul, vosaltres
coadjudareu a fer aquesta instal.lació ?” I l’Ajuntament li diu que sí. I per això hi ha una
modificació de crèdit, que vindrà després en un punt posterior, farem aquesta
modificació per ficar uns diners que tot i que ser conscients que no li toca posar a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ho farà de bon grat. Per tant, ....
Sr. Alcalde-President : Perdó.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... si
l’Alcalde no em diu el contrari, d’aquesta manera el tema del mòdul està suficientment
resolt. Doncs, evidentment, nosaltres consideràvem que el què vostès farien seria
retirar aquesta moció. Però ja que no l’han retirada, permeti’m que li digui que el grup
municipal socialista hi votarà en contra.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Casero. Per part de Gent fent Poble, Sra. Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : sí, li cedeixo la meva
paraula al meu company Xavier.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, miraré de ser breu. He
fet diverses anotacions i voldria de respondre i preguntar alhora al Sr. Grandia – i per
extensió, al grup municipal de CIU – quin és realment el motiu de la no retirada
d’aquesta moció. I ho dic així perquè veig que estan jugant – i veig molts pares,
suposo que membres de l’AMPA o que porten els seus fills a l’AMPA....
Sr. Alcalde-President : A l’escola.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Que són membres de
l’AMPA i que van a l’escola, disculpeu. Per tant, mostra aquesta preocupació. Per tant,
deixi’m-li dir que ......... 7 de no retirar-la. I li exposaré perquè : perquè em sembla que
es va posar en contacte amb vostès la regidora de Cultura, em sembla que va ser la
regidora de Cultura i Ensenyament, perdó, es va posar en contacte amb el Cap de la
Policia la Sra. Mercè el mateix dia i li va dir “Mercè, escolta, ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí que li deia.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : És igual, hi va haver una
comunicació, no ? realment aquesta comunicació va existir. I crec que li va dir
“escolta’m, que estem a punt de solucionar el tema, no t’ho puc explicar perquè ho
estem acabant de detallar; no presenti’s una moció i parlem”. Crec que aquest és el
sentit que necessita qualsevol ......8 i qualsevol regidor de Comunicació, i de
7
8
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comunicació constructiva. Deixi’m-li dir que vostè ha utilitzat la paraula “pressió” i
també la va utilitzar recentment, però ja no la de “pressió” sinó la de “ser punyent”, de
“punxar”, de”burxar”, aquesta és la vostra tècnica ? Deixi-me-li preguntar : si burxen
aconseguiran coses o la tasca que realment han de fer en aquest cas de l’AMPA és
“escolta, anem a parlar, anem a saber preus, a saber com es pot aconseguir un mòdul,
anem a saber quina intenció té l’ajuntament al respecte, anem a saber totes aquestes
coses”. Això no és punxar, això és ser proactiu, això és ser una posició constructiva.
Vostè ha dit que no és tècnic municipal, però exigeix òbviament, no és tècnic, ni
enginyer, però es pot saber si demana el preu del què costa un mòdul. Que diferent
que costa un mòdul d’adquisició o de compra per part de .... Adquirir la totalitat per
instal.lar un mòdul és la compra del mòdul, el transport del mòdul amb un camió
especial, la instal.lació, el muret, la rampa, tot això – podem estar parlant de més de
60.000 €. I això és pot demanar. Per tant, jo també sóc pare d’un nen que acaba de
començar l’escola pública a P3 i entenc la preocupació en aquest cas de molts pares
que estan aquí; i no ho entenc com una cosa resolta, que avui precisament, al punt 12
de l’orde del dia del Ple es tracta una modificació de crèdit per adquirir un mòdul – que
no vol dir comprar un mòdul, sinó aplanar la zona perquè el mòdul el portarà el
Departament. Per tant, quin és el problema si això ja està resolt ? quina és la
preocupació que traslladem als pares i mares dels fills de l’escola Pla del Puig, dels
alumnes de l’escola Pla del Puig ? Un dels exercicis que s’han de fer en aquest cas,
abans de decidir qualsevol cosa, és veure com està; vostè ha parlat d’una cronologia,
que ha estat una cronologia molt llarga. Però el fet és que estem en el present i els
pares del Pla del Puig estan preocupats, la direcció està preocupada. Què fem amb el
Pla del Puig ? necessita un mòdul. També hem de pensar en la situació econòmica i
el Departament si no té pressupost és per alguna cosa, perquè no té diners per deixar,
no té diners per molts projectes. Si veiem les ràtios que la Consellera Rigau està dient
que es poden augmentar, augmentar la ràtio del numero i capacitat d’alumnes que té
una aula. Si veiem el número d’inscrits matriculats d’alumnes de P3, són 65 alumnes
de moment – tot pot variar, però són 65. Alerta si pugem aquestes ràtios, perquè
potser anirà de 5 alumnes que es quedarien sense escola si no hi hagués el Pla del
Puig. Llavors, aquesta situació s’ha de valorar ........ 9 Aquesta informació l’han de tenir
els pares. No hem de crear en cap cas desinformació. Trobo aquesta desinformació i
vostè ha dit que és ........10 a moltes entitats i així ho sé i ho crec molt fermament, però
jo també era membre de la Junta, en aquest cas de l’AMPA de la llar d’infants, just
abans d’entrar a l’ajuntament. I això, ja els ho dic jo, és incompatible. I jo ho entenc
així, és incompatible : no és pot ser membre d’una AMPA perquè no els dones
objectivitat a ells. La desinformació pot ser... o en aquest cas, la informació que pugui
tenir d’un projecte, què en fem ? canviem de barret ? com ho fem ? què ets: regidor de
l’Ajuntament ? què ets : part de l’AMPA ? Per tant, jo vaig decidir en aquest moment – i
ja ho dic, és una opinió personal , que m’agradaria emfatitzar que jo, quan vaig entrar
aquí al consistori, vaig deixar de col.laborar amb l’AMPA, amb la Junta de l’AMPA; no
vol dir que un dia fer una botifarrada, no hi sigui. Però a la Junta, on es prenen
decisions i on es tracten temes importants, aquest tema és incompatible. I per tant, li
9
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aconsello que perquè la seva fama no creixi, és que potser deixi, si vostè vol, que no
és política i pot suggerir mals entesos . Per tant, reitero, com hem dit, imports del
superàvit del romanent : l’any 2010, 2.100.000 €; aquest any, 2011, que fins a meitat
d’any governava CIU, i aquest nou equip de govern, ha disminuït 1.000.000; pel proper
any, 1.000.000. vejam, això s’ha de tenir en consideració. Si aquest equip de govern
finalment aconsegueix resoldre el problema que estem debatent aquí, si el traslladen a
l’AMPA, quin ha estat el seu problema ? té solució ? quines són les perspectives ? –
com ja us he dit, aquesta ampliació de ràtios, aquesta possibilitat també de viabilitat
d’aquest projecte, que en els seus atesos diu que va per dos anys, això és que ja ho
coneixen. I realment, els pares també ho han de saber, ja que potser tarden deu anys.
Però és que posar 60.000 €, posar 70 o posar-ne 20 és diferent, perquè vosaltres
també sou ciutadans de Sant Fruitós; per tant, els vostres diners també algun lloc o no.
Per tant, fet aquest incís...
Sr. Alcalde-President : Molt bé, jo sí, també faré una breu intervenció. Però és curiós
que tots estem d’acord en què volem que tinguem tots, i tingueu un mòdul pels vostres
fills, i portem una hora parlant del mòdul. I resulta que el tenim. El dia que algú no
estigui d’acord ens podem passar aquí tres dies; perquè estem tots d’acord. És que
això és molt bo, eh ? hi estem tots d’acord i portem una hora dient moltes coses moltes coses, no em mal interpreteu regidors – vull dir molta informació. Però bé,
pares, que volem tots el mateix : volem el mòdul i el tindrem. I aquesta és la pregunta :
si la finalitat és tenir un mòdul i el camí d’aconseguir-lo i ja no és el propi Alcalde, sinó
que és el Cap del Departament aquí a la Catalunya Central qui ho diu, deu ser veritat.
Per tant, jo reitero la pregunta que feia el meu company en Xavier en dir quina finalitat
última tenia mantenir aquesta moció, si teníem el mòdul que és el què pretenia la
moció ? per tant, aquí segurament hi ha un rerefons que és difícil d’entendre. I a més,
que portem una hora parlant del mòdul que resulta que tenim. El Sr. Roger Grandia ha
donat alguna informació i com no podia ser d’una altra manera ha pintat com el dolent
de la pel·lícula el Sr. Alcalde. I no esperava menys, no ? el que no ho volia, el que
havia manifestat que no era un tema prioritari, mireu, sincerament : si cada cop que jo
sóc el dolent de la pel·lícula, aconseguim un mòdul, vull ser el dolent de la pel·lícula
pel mòdul de l’any que ve, pels d’aquí dos anys i per l’escola d’aquí tres anys, si la
podem tenir. No, no, he de ser el dolent ? doncs seré el dolent. Però tenim el mòdul.
Quin problema hi ha ? No tenim un mòdul. No sé, em perdonareu, però algú ho havia
de dir. Escolteu, hi ha una sèrie de dades que jo us volia transmetre perquè jo he
participat en cadascuna de les reunions aquestes que s’han fet i a mi el què més greu
em sap – però és igual si he de ser el dolent, ho seré – és que es digui que l’Alcalde
no era per ell un tema prioritari el de l’escola. Bé, doncs, no era prioritari, però tenim el
mòdul. Però és que hi ha coses... perdoneu, eh, que no entenc com voleu transmetre
això a la ciutadania quan el resultat és que tindrem el mòdul. Però a més a més, el Sr.
Grandia diu que “varem voler informació de primera mà i ens varem reunir amb la
directora”. Amb tot el respecte per l’Isabel, però si volia informació de primera mà,
perquè no es reunia amb la regidora de l’àrea o amb l’Alcalde ? Perquè potser la
informació de primera mà hagués estat “Roger, estem en vies de tenir un conveni per
aquest mòdul”. Clar, informació de primera mà, “vaig a parlar amb la directora”. I la
directora diu “jo no en sé res”. Ja és munta un muntatge que a mi em sap greu, perquè
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els pares varen tenir un neguit innecessari. I resulta que el tema estava en vies de
solució i es va muntar un rebombori, crec jo, del tot innecessari. I em sap greu pel
patiment que això va generar. Però si volia informació de primera mà el Sr. Grandia,
que apart de regidor és membre d’una AMPA, doncs si volia informació de primera mà
li haguera donat jo en persona. A mi el Sr. Grandia encara no m’ha demanat que li
doni informació de primera mà. Però potser el seu pare sí que la tenia. El seu pare és
un senyor que es diu XXXX i que escriu, diu el senyor, el seu pare “ L’Alcalde Joan
Carles Batanés havia proposat a Ensenyament col.laborar amb el Departament pagant
part de la instal.lació del mòdul”. Així, el seu pare ho sabia. Si el Sr. Grandia hagués
parlat amb el seu pare, tindríem un problema solucionat. Amb tot això vull dir que és
un muntatge per intentar fer veure no sé què, que som sempre els dolents de la
pel·lícula els mateixos – i l’Alcalde davant de tot. Nosaltres varem proposar de fer un
escrit conjunt al Departament d'Ensenyament que no s’havia fet mai. Els anys
anteriors, amb la directora i l’equip de mestres s’havien presentat escrits; l’ajuntament,
pel seu cantó, havia anat a parlar amb el Departament, l’AMPA també; i per primera
vegada des que aquesta escola està en funcionament i a proposta d’un servidor, es va
presentar un document signat unànimement per tots. La primera vegada. Què volíem
anar a dir ? Volíem anar a dir a Ensenyament “escolti, ni AMPA, ni direcció, ni
Ajuntament; tots. Tots. El poble de Sant Fruitós vol una escola. I si no tenim escola,
almenys tenir els mòduls necessaris per poder fer-ho”. Escolti, vaig promoure jo la
signatura d’aquest document conjunt. I aquest document conjunt va tenir un efecte
importantíssim. Perquè al cap de quatre dies, ens estava rebent el Sr. Ramírez a la
regidora, a un servidor i a la directora; era la primera vegada – i això ho va afirmar el
Sr. Ramírez, que es rebia conjuntament dues parts d’una banda d’un conflicte, per dirho així. Si varem tenir la capacitat d’establir un precedent que era entrar un escrit
conjunt i anar conjuntament la part política i la part de direcció de l’escola a veure el
Sr. Ramírez. I varem provocar al cap de molts pocs dies una comissió de la Junta de
l’AMPA pogués anar veure al Sr. Ramírez. Perdoneu, però si això és ser el dolent, vull
ser el dolent tots els anys que em queden d’Alcalde.
El dia 23 de maig després de la proposta que li vaig fer jo de col.laborar
econòmicament amb aquella part que el Departament no pogués arribar, el dia 23 de
maig em truca el Sr. Ramírez amb la proposta – aquesta proposta que ha madurat. 23
de maig. Diu que el 18 de maig a l’AMPA se li diu que no hi ha mòdul. No sé. Jo sé
que a mi em truca el 23 de maig el Sr. Ramírez i em diu “Alcalde, aquella possibilitat
de col.laboració que tu ens vas oferir, te la poso sobre la taula”. Per tant, deu tenir raó
el Sr. XXXX quan diu que l’Alcalde de Sant Fruitós va oferir col.laboració. No deu tenir
pas raó el Sr. Roger Grandia quan diu que no era un tema prioritari per l’Alcalde.
El dia 28 – això era un dimecres, el 23 – el dia 28 ens reuníem l’equip de govern els 8
membres aquí asseguts; jo els poso la proposta sobre la taula perquè la parlem entre
tots, perquè treballem així. I tots unànimement diuen “Alcalde, tira endavant”. I
l’endemà, el 29 de maig, dimarts, jo truco al Sr. Ramírez i li dic “Ramírez, endavant”.
29 de maig. Serà causalitat que el dia 31 hi havia previst fer una marxa de l’escola fins
aquí i entregar una reclamació. Potser sí que .... jo els asseguro que aquestes dades
que jo els estic donant són del tot veraces. I per tant, no tinc cap problema en dir-les.
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El 29 de maig aquest equip de govern li deia al Sr. Ramírez que endavant amb la
proposta. I aquesta és la realitat, que tenim mòdul. És que aquí sembla que estem tots
tristos quan hauríem d’estar la mar de contents. Gràcies a tots ? Sí, jo crec que ho
varem fer gràcies a tots. Parlava que les gràcies eren només gràcies a que l’AMPA ha
pressionat: no, gràcies a l’AMPA; i a la directora; i al grup de CIU a l’oposició; i a
l’equip de govern; i també gràcies al Sr. Ramírez. No ens oblidem del Sr. Ramírez. Sr.
Ramírez no tenia pressupost per aquest any. Algú de Barcelona li haurà dit “Ramírez,
ni un euro”. I el Sr. Ramírez, perquè a algú li transmet convicció – i d’això, sembla que
jo me’n guardi una part d’aquesta convicció que li transmeto – el Sr. Ramírez
s’espavila per poder trucar el 23 de maig a aquest Alcalde i dir “Alcalde, resolt el
problema i tindreu mòdul”. Doncs gràcies, Sr. Ramírez, també, que l’home s’ho ha
“currat”. Per tant, gràcies a tots.
El document ? El document no el tenim, Sr. Grandia. Però el dijous de la setmana
passada, un tècnic d’aquesta casa i dos tècnics del Departament d’Ensenyament van
estar dissenyant com anirà el mòdul. Per tant, jo no tinc el document signat. És cert
que l’he trucat deu o dotze vegades i que ell m’ha respost un parell de vegades i hem
quedat que s’està elaborant el document i que no pateixi. I jo no pateixo. La prova
d’això és que el Departament ja ha fet desplaçar dos tècnics aquí, que junt amb un
arquitecte d’aquí, han estat allà prenent mides i dibuixant. I per tant, si em permet, el
què vull és aportar dades i reitero : si això vol dir que sóc el dolent de la pel·lícula,
l’any que ve vull tornar a ser el dolent per tenir el següent mòdul. Pot tancar, Sr.
Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Gràcies. Bé, no m’allargaré
més. Crec que tothom ha expressat la seva posició. Jo volia entrar a la conclusió final
només demanant que aquesta moció s’aprovés per part de tothom. Crec que el què
fem és adquirir – que el què vostès han fet és adquirir verbalment , el Sr. Alcalde ho ha
tornat a dir, adquirir verbalment aquesta possibilitat de tenir aquest mòdul. Aquesta
moció no és ni per burxar, ni per res d’això, al contrari : creiem que és un compromís
que hem adquirit tots, tots, govern i oposició, perquè hem de tirar endavant i sumar
esforços en aquest sentit. Per tant, els demano que sumin esforços en aquesta moció i
votin favor per l’educació dels nens d’aquesta escola, de l’ensenyament i sobretot pel
futur d’aquesta escola. Aquesta era la meva conclusió i no volia entrar més en el
debat, però sí que com que s’ha parlat fins i tot de la meva família - que amb tot el
respecte li demanaria que es parlés només dels regidors i no de la família, la família
prou feina té -, li volia dir dues coses Sr. Alcalde : vostè s’ha posat una medalla.
Recordi’m que en pressupost 2013 li posem un apartat per medalles, també. Però,
miri, aquí l’única medalla se la posaran els alumnes que vagin a aquesta escola. Seran
els únics que es posaran les medalles; ni els pares, ni els polítics, ni les AMPA. Els
nens que vagin a aquesta escola serà els que es posaran les medalles que podran
gaudir d’uns espais que s’ha aconseguit entre tothom. I, per tant, els torno a demanar
que votin a favor d’aquesta moció. Vostè només ha dit que per primera vegada va
aconseguir reunir al Departament a un equip de govern – en aquest cas un Ajuntament
– i a l’equip directiu. Això és mentida, és mentida, Sr. Batanés, és mentida. No digui
coses que no són veritat. Vostè acaba d’aterrar fa un any, ho ha dit abans, vostè
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acaba d’aterrar aquí a l’Ajuntament. Malauradament, diria que fa 12 anys amb el Sr.
Casero que ens estem esbatussant Ple rere Ple, però és que crec que aquest regidor
ha estat en més de dues, tres i quatre reunions quan encara no hi havia els Serveis
Territorials aquí a Manresa; i ja havíem anat de la mà amb la directora a Barcelona a
parlar de l’escola. Perdoni, no digui que és la primera vegada. Ja s’havia fet això. I
vostè s’ha posat també una altra medalla - que molt bé, no dic pas que no, aquesta és
seva, ja se la pot quedar – que havia aconseguit ajuntar un escrit entre els pares,
l’Ajuntament i el Departament; perdó, l’equip directiu per anar al Departament. Molt bé,
chapeau, el felicito. De veritat. Crec que va ser ... i jo el què vaig fer va ser donar
suport a aquesta carta. Com a pare crec que era important que aquesta carta arribés
al Departament i que es veiés un front comú, que és el mateix que estem demanant
ara : un front comú, polític, en aquest cas. Però li diré una altra cosa, deixi’m que em
posi una altra medalla i que me la posi, en aquest cas, jo : fa dos anys nosaltres no
varem entrar cap carta al Departament, és que ens varem reunir directament l’equip
directiu, els pares, l’Ajuntament i el Departament. O sigui, no fa falta fer cap carta, hi
varem anar directament a parlar, cosa que tampoc no s’ha aconseguit mai i tant de bo
que ho pugui fer ara vostè, perquè també li puc dir que moltes vegades quan parla
amb un sector, es parla d’una manera, i quan hi són tots, es parla d’una altra manera.
Per tant, li poso aquest repte de posar-se una medalla de poder aconseguir que el
Departament atengui els tres fronts : el Departament, AMPA i equip directiu. Per tant,
si cura amb les seves paraules perquè no tot el què està dient és veritat. I pel què fa al
Sr. Racero, li dono les gràcies per la seva recomanació. Miri, jo vaig plantejar aquest
tema a la Junta de l’AMPA, si volien que jo formés part de la Junta de l’AMPA;
malauradament, de fa molts anys que col.laboro en moltíssimes entitats i ho faig de
forma altruista, sense cap connotació política, com he dit abans al Sr. Masana. No tinc
cap interès. Malauradament, moltes entitats s’acaben polititzant per culpa meva : és
cert, perquè cataloguen el meu nom amb un partit polític i aquella entitat, evidentment,
com que hi ha el Sr. Grandia, ja és políticament catalogada. No és cert. Les entitats, i
precisament, algunes com l’AMPA n’hi ha de tots els colors polítics, només faltaria.
Només faltaria que no hi haguessin tots els colors polítics. I estem molt contents que a
l’AMPA Pla del Puig, apart d’un servidor també hi ha altres ex-regidors, altres que han
volgut ser regidors i no ho han pogut ser; i potser sortirà un Alcalde d’aquella Junta.
Tant de bo, escolti, no hi ha d’haver cap problema. Tots treballem pel nostre municipi.
Per tant, tots ... governar, no sé. Jo li dic és que és molt bo que els polítics també
baixem al carrer, trepitgem el carrer i trepitgem sobretot el què se’n diu el fair play, que
a vegades tocaria fer amb les entitats. No, en tot cas, polititzar-les. Però sí que li
agraeixo. En tot cas, serà la Junta de l’AMPA, serà la presidenta, que em destitueixi o
que em digui que estic fent ús dels meus coneixements com a polític per aprofitar-me
en un altre sentit. Res més. Per tancar, demano que fem front comú una vegada més.
Agraeixo les paraules de tothom i sí que torno a repetir que ens aniria molt bé que
aquesta moció tirés endavant.
Sr. Alcalde-President : Perdoni, una observació : jo no és que m’hagi posat amb la
família de ningú. El Sr. XXXX és un periodista que escriu coses i Déu me’n guard a mi
de posar-me amb la família de ningú, Roger.
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Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Deu ser periodista, però fa
quatre dies no ho era.
Sr. Alcalde-President : Sr. Roger Grandia, el seu pare escriu públicament.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, jo si em permeten,
no tenia intenció d’intervenir, però com que s’ha fet al·lusió a un fet que em correspon
personalment, a mi i a la Marta. Bé, com que s’ha fet al·lusió a això, jo volia deixar-ho
clar : és cert que jo vaig trucar personalment a la regidora d’Ensenyament, a la Marta
la mateixa nit després d’haver-me reunit amb la Isabel, amb el director del Pla del
Puig, que ens varem reunir per parlar de diferents temes, no només del mòdul, sinó
d’altres temes que li preocupen i que, com a regidors, també ens preocupen a
nosaltres. I els volíem conèixer de primera mà perquè és ella qui té la informació sobre
el que a ella li preocupa. He de dir que la Sra. Isabel no tenia cap mena de
coneixement que per part de l’Ajuntament es fes cap mena de gestió; no se la va
informar. Per tant, ella estava molt preocupada i a més, donava completament per fet
que no hi hauria mòdul. Ella n’estava completament convençuda perquè cap membre
de l’equip de govern, ni l’Alcalde, ni la regidora li havien posat en coneixement. Per
tant, el neguit que tenia ella, que ens va transmetre, el varem recollir. El varem recollir i
li varem fer la proposta. I a petició també d’ella, que fos una cosa en comú de tot el
govern de Sant Fruitós. I així li vaig dir i li vaig prometre que nosaltres presentaríem
aquesta moció ara mateix. I a més, li vaig dir “mira, trucaré la Marta perquè tinc ganes
de parlar amb ella, perquè sé que podem parlar amb ella i sé que podem anar tots a
una”. I això és exactament el què vaig fer. I és cert que la Sra. Marta em va dir “no la
presentis perquè estem en converses amb el Departament i és possible que tinguem
mòdul”. I jo li vaig dir “Marta, l’he de presentar perquè és una promesa i perquè a més
tu no m’estàs assegurant res”. No hi havia encara la certesa, veritat, Marta ? Llavors jo
vaig dir “la presentarem perquè m’hi he compromès amb l’Isabel i perquè no passa
absolutament res, és una proposta que fa l’equip de CIU; tenim tot el dret a fer-la i
penso que és molt lícit i no passa absolutament res”. Portem exactament, no sé, si una
hora parlant d’aquest tema i evidentment que el que volem tots els que estem en
aquesta sala és que l’escola Pla del Puig pugui tenir aquest mòdul que li permeti poder
desenvolupar les seves activitats d’una forma més planera. Evidentment, no era
imprescindible per a fer el curs i per això el Departament en principi havia dit que no el
pagaria, però sí que considerem que és bàsic per a poder desenvolupar bé la tasca
dels mestres en l’ensenyament; i perquè els nanos tinguin les millors instal.lacions dins
la precarietat en la qual estan. Per tant, sí que és cert que s’han mogut moltíssim en
aquest tema. Aquests pares que avui han vingut aquí ho han estat convocats per CIU,
Sr. Batanés, si això és el que vostè ha volgut donar a entendre.
Sr. Alcalde-President : No, no.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Nosaltres no hi tenim
absolutament res a veure.
Sr. Alcalde-President : No ho he dit en cap moment.
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

34

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’agradaria que
quedés molt clar que nosaltres no hi tenim res a veure. Nosaltres ens varem
comprometre amb la directora de l’escola a presentar aquesta moció, a intentar fer tot
el què nosaltres poguéssim perquè l’escola tingués el mòdul i escolti’m, chapeau.
Estem supercontents que tinguem aquest mòdul. La proposta que nosaltres fèiem no
era cap .... tampoc descabellada en el sentit que ara l’Ajuntament amb el conveni que
farà amb el Departament, el mòdul en si el portarà el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament farà el què és l’obra civil per adequar-lo, amb el sanejament, i el tema
elèctric. Si l’Ajuntament hagués comprat el mòdul – que ho podia haver fet, perquè
diners, n’hi ha per fer-ho i així ha quedat demostrat – no estàvem perdent diners en
cap sentit, perquè ? perquè el mòdul és una inversió que un cop ja no es necessita per
l’escola, es pot recuperar i utilitzar en un altre espai o bé es tornar a vendre. Per tant,
el què farà l’Ajuntament és pagar la part de l’adequació d’aquest mòdul, que és el
mateix que nosaltres demanàvem. El mòdul el pagarà Ensenyament, en el cas que
nosaltres demanàvem que el pagàvem, però aquest mòdul haguera pogut ser
reutilitzat més endavant per part de l’Ajuntament, per qualsevol altra entitat , per
qualsevol altra necessitat que haguéssim tingut i sinó, s’hauria pogut tornar a vendre.
Per tant, no era cap bestiesa que l’Ajuntament es fes càrrec de tot. Ara ens farem
càrrec del què seria la despesa que queda a fons perdut. Res més. De veritat, que
estem molt contents que s’hagi arribat a aquest punt. Estem molt contents que la
regidora hagi fet el seguiment d’aquest tema i que al final s’hagi aconseguit aquest
acord per tenir el mòdul amb el Departament. I potser, si em deixa fer una petita
crítica, és que no es va informar a la direcció i per tant, aquest equip estava present,
no només amb la directora, sinó amb els pares que havien convocat una manifestació.
I que, d’alguna manera, escolta’m, va arribar just a temps la notificació que hi havia
mòdul, va arribar just a temps per parar una manifestació. Vejam, això no ho hem
provocat nosaltres. Això ha anat així. I si l’escola, els pares haguessin tingut
coneixement d’aquestes gestions i d’aquests acords que vostès ja havien pres,
segurament no s’hauria arribat a aquest punt i avui no estaríem aquí discutint més
d’una hora. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Dir-li que no s’havia notificat perquè el propi Sr. Ramírez , i a mi
em sembla correcte, no anunciar una cosa que no s’havia signat. No es va notificar no
per tocar els nassos a ningú, sinó perquè es volia signar un document de col.laboració
per dir “senyors, ho tenim”, perquè com molt bé ha dit el Sr. Grandia, hem dit, hem dit,
hem dit, però no hi ha res signat. Per tant, era molt prudent no notificar fins que
estigués signat. I no era per crear angoixa a cap dels pares que està aquí, ni a ningú,
ni desinformació. Es volia tenir la cautela, demanat en primera instància pel Sr.
Ramírez de no donar la notícia fins que no estigués al sac i ben lligat.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés.
Sr. Alcalde-President : Per tant, vull aportar aquesta dada perquè sembla que
volguéssim amagar alguna cosa. I no, es volia donar la notícia quan fos signada,
perquè si està signat sí que .... s’ha avançat a petició meva al Sr. Ramírez, de dir
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“Josep, si us plau, avança tu la notícia perquè hi ha un cert neguit” i ell no va tenir cap
mena d’inconvenient en fer-ho i així ho va fer, perquè va ser ell que va donar la notícia
per davant nostre per aquesta voluntat. Però no es volia amagar res a ningú, era un
acte de prudència sol.licitat pel Departament. Aquesta dada no sé si la coneixia....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : no, no.
Sr. Alcalde-President : ... Sra Casals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... jo entenc
perfectament la prudència de no notificar un fet fins que no està consumat. El què
passa és que és molt diferent el fet d’informar que s’està fent una negociació.
Sr. Alcalde-President : Això ho sabien.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Això no té res a veure.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Doncs, si els sembla, votem. No la retira, Sra. Casals ?
No ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Doncs, votem.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, ES DESESTIMA PER CINC VOTS A FAVOR ( 5
CIU ), VUIT EN CONTRA ( 4 GfP, 2 PSC, 2 IMAGINA’T ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ).

7. Moció que presenta el grup municipal PSC contra les retallades
d’educació aprovades pel Govern de l’Estat.
El Ple coneix la moció del grup municipal socialista, que presenta mitjançant la seva
lectura:
“MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN
DE L’ESTAT
El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 2012,
un conjunt de mesures que afecten a l’educació –especialment al sistema públic
d’educació- i que suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.
D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que afecten a aspectes normatius de
caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la
possibilitat que els instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la
congelació de l’ increment d’hores en els currículums dels Cicles formatius de FP.
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D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies,
com ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure
nous conceptes retributius a les nòmines del professorat o l’ increment d’hores lectives
del professorat (25 hores lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per promoure
l’ús de les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació amb les CCAA i els
Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles bressol.
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del preu
de les taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial
Decret-Llei, que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, des
de la primera infància, fins a la universitat, així com la qualitat del sistema educatiu,
sobre tot públic, a la seva equitat i igualtat d’oportunitats,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORD :
1.
Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació
dels nostres joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema
educatiu d’abans de la LOGSE (1990)
2.
Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de
les autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
3.
Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que
envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de
l’educació necessària amb criteris d’equitat i justícia social.
4.
Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres educatius de
l’Escola Monsenyor Gibert, Escola Pla del Puig i l’INS Gerbert d’Aurillac, a les AMPA
de l’Escola Monsenyor Gibert, de l’Escola Pla del Puig, i de l’INS Gerbert d’Aurillac, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.”
Sr. Alcalde-President : Li passo la paraula al portaveu del PSC perquè llegeixi la
moció.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Si... la llegiré jo,
d’acord ?
Sr. Alcalde-President : Cap inconvenient.
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Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : ( La regidora llegeix
la moció ). Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, per part dels portaveus dels grups municipals en
referència. Sr. Agustí Masana ?
.....
Sr. Alcalde-President : Res a dir. Sra. Marta Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : En aquesta i les dues
mocions següents el no afectar directament a l’àmbit municipal, els regidors de Gent
fent Poble votarem com és habitual, de manera lliure.
Sr. Alcalde-President : CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, tot i que li vaig
comentar ja al portaveu, al Sr. Tomàs Casero, que ens semblava una mica demagògic
presentar segons quin tipus de mocions, tant partidistes, tant de partit polític, com a
grup municipal, amb acord de tots els membres, votarem a favor, perquè evidentment,
en els punts d’acord, estem absolutament d’acord. Tot i que hem de valorar també la
situació en la que es troba el nostre país i que estem patint una situació molt difícil i
que difícilment sabrem com ens en podrem sortir. Per tant, segurament, apart
d’aquestes retallades, n’hi hauran d’altres que tampoc ens agradaran gens. Però, no hi
podem estar en contra. Per tant, els votarem a favor.
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa a afegir, Sra. Múrcia ? No ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, gràcies.
Sr. Alcalde-President : Doncs, si els sembla, passem a votar.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

8. Moció que presenta el grup municipal PSC per a sol.licitar la derogació
del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la
sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de els
seves prestacions.
El Ple coneix la moció del grup municipal socialista, que presenta mitjançant la seva
lectura:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA SEVA
INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA DEL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT, PEL SEU
DEBAT I APROVACIÓ , PER A SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET
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LLEI 16/2012 DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT
DEL SISTEMA DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES
SEVES PRESTACIONS I A L'EMPARA D'ALLÒ ESTABLERT PER LA LLEI 7/1985 DE
2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL I EL REIAL DECRET
2568/1986 DE 29 DE NOVEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT Y RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS
LOCALS, ARTICLE 97.3

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada
pel ministre Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en
els principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en
salut, havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat
espanyola i catalana entre les primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica en el
seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes
desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera satisfactòria a les
necessitats sanitàries de la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la
seva implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible
assolir els nivells de qualitat existents durant aquests anys.
Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal un
espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en
activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de la construcció i manteniment de
centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en programes preventius, assistencials o
de promoció de la salut.
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han
permès avançar en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes, que han apreciat el
desenvolupament del sistema i la seva capacitat per a donar resposta a les
necessitats sociosanitàries de la població; de fet la sanitat publica ha estat
tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica,
ha recomanat l 'adopció de mesures de control de la despesa i d'austeritat que
permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat publica.
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats
autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la
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despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als
drets de la ciutadania. Van ser mesures de control de la despesa farmacèutica,
mesures de gestió centralitzada de compres, mesures de coordinació institucional y
d’altres que van permetre assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat.
No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la
pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat
com a problema que preocupa a la ciutadania
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la
sanitat espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que toca
elements essencials del model a l’acabar amb la universalització de la sanitat per
raons de ciutadania i substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat
social. Un model en el que qui no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa
d’ingressos suficients per adquirir la condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es
converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament similar
al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la llei general
de sanitat de 1986. Es torna a una situació similar al sistema insolidari que existia als
anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres
complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions per les quals fins
ara no s’havia de pagar.
Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que precisen
un 10% dels medicaments que els recepti el metge i que les persones en actiu paguin
també, almenys, un 25% més del que paguen ara.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, ara
tindran que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi
normatiu que el Govern ha realitzant publicant el Real Decret Llei 16/2012, que suposa
un autèntic desgavell aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.
D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures de
copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que penalitza als ciutadans
de Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una sobrecàrrega i discriminació en
relació als ciutadans de la resta d’Espanya.
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense
minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat pública de
qualitat es un bé irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i la cohesió.
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MOCIÓ
Per tot això, el grup socialista de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presenta per a
la seva aprovació pel Ple Municipal els següents acords:
1. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages sol·licita la derogació del Reial Decret
Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.
2. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials,
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti
garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els principis establerts
en la Llei General de Sanitat de 1986.
3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, per
injust, discriminatori i per generar més desigualtats en la població catalana.”

Sr. Alcalde-President : Té la paraula el portaveu del PSC.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Gràcies. Intentaré escurçar els atesos de la moció. ( El portaveu llegeix la moció de
forma resumida ).
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. Els portaveus dels grups polítics. Sr. Masana ?
Res a afegir. Flotats ? tampoc. Mercè Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, en aquest punt, Sr.
Casero, no li votarem a favor, ens abstindrem. No perquè no estiguem d’acord amb
moltíssimes de les coses que s’exposen a la moció, però com hem dit abans, són
completament partidistes. I també com li vaig comentar a la Junta de Portaveus, la
Generalitat de Catalunya ja portarà al Tribunal Constitucional perquè es derogui
aquest Decret perquè hi ha articles que no s’ajusten a dret. Llavors, entenem que la
Generalitat de Catalunya ja actuarà en aquest sentit. I també comentar-li que com que
en aquesta moció s’està instant també al Govern de la Generalitat de Catalunya per
algunes mesures que ha pres, per les quals s’ha vist obligat a prendre degut a una
situació també que ha trobat, evidentment, no podem votar favorablement, en contra
d’un govern que està fent mans i mànigues per sortir d’un forat que ha deixat un
govern de tripartit de molts anys, que realment és tremend. Exactament tinc aquí una
xifra del deute total que té actualment la Generalitat de Catalunya que són 34.000
milions d’€. I dir-li, Sr. Tomàs Casero, que l’any 2009 quan ja hi havia una crisi
completament desbordada al nostre país, a Catalunya, el seu partit en comunió amb
els altres partits que governava, van crear, es van endeutar o es van proveir de
despeses de 64.000 milions d’€ en un sol any. Per tant, creiem que estem ara pagant
les conseqüències d’una acció completament irresponsable en aquest sentit i que la
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Generalitat de Catalunya també ha de fer ....... 11 el govern de l’Estat han de fer unes
actuacions que són del tot insatisfactòries, però que es troben obligats.
Sr. Alcalde-President : El torn de rèplica, Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
vejam. Deixi’m que em sorprengui Sra. Casals per la seva, com li diria, distracció en el
moment que diu que està d’acord amb la majoria dels punts però que no està amb el
de retirar l’euro per recepta. O sigui està d’acord amb el què vindria de Madrid, per
entendre’ns, però no estaria d’acord amb el què podria venir del govern de la
Generalitat de Catalunya. I em diu que aquesta és una moció partidista : permeti’m
que li digui, vostè tindrà una percepció que serà la seva, però defensar la sostenibilitat
del sistema nacional de salut i que sigui pública, universal, entenc que si ho va adoptar
tot el conjunt de forces polítiques en el seu dia, inclosa CIU, es suposa que també CIU
està perquè la sanitat pública sigui universal i gratuïta. Ho dic perquè clar, per les
seves paraules, a vegades es desprèn que “sí, però no; no, però sí”, com és habitual
en el seu grup polític. Som molt d’aquí, però sempre quan ens hem d’ajuntar, sempre
ens Ajuntament amb els mateixos. Allò que parlàvem abans que el PP són els seus
cosins germans o bé semblants. I vostè em diu que només estaria en desacord amb
allò de l’euro per recepta ; bé, doncs, permeti’m que li digui que l’euro per recepta si
vostè considera que és una posició partidista, jo li puc dir – perquè hi ha dades
objectives – que diuen que les persones que seran més penalitzades, seran sobretot
els pacients crònics – que són els que necessiten molta medicació – i els ciutadans
econòmicament desfavorits. Per tant, si això és ser partidista, també li accepto, que
abans comentava el Sr. Alcalde; que si vol ser el dolent de la pel·lícula, doncs, per
aquest cas, li accepto que sigui una qüestió partidista.
Vostès quan fan alguna argumentació amb la que no estan massa d’acord, sempre
van al què han fet els altres : què ha fet el tripartit, perquè vostès encara viuen de la
renda del tripartit.
.....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Encara viuen de la renda del tripartit. O sigui, porten gairebé dos anys governant, però
tota la culpa és del tripartit. Per tant, si la culpa dels deutes és del tripartit, també la
culpa està en el tripartit de quan es van fer les escoles, quan es va fer les comissaries
de Mosso d’esquadra i quan es van fer els hospitals. Recordo que una de les obres
importants que s’està fent al Bages és la segona fase de l’ampliació de l’hospital de
Sant Joan de Déu, que es va fer amb el tripartit.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I sense diners.

11

No ha estat possible transciure aquest fragment per sorolls intensos de fons.
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Sense diners, no. Amb diners.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sense diners.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Amb
diners. Perdoni, amb diners.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sense pasta.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Perdoni, sap què passa; Sra. Casals ? Que vostès en aquest sentit, vostès de vegades
sembla, no sembla, són més partidaris del negoci de la sanitat que no pas de la sanitat
pública. De totes formes, li agraeixo molt i molt les seva abstenció en aquesta moció.
Gràcies.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No és necessari fer
rèplica.
Sr. Alcalde-President : Doncs, si no hi ha rèplica, votem la moció.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER SIS VOTS A FAVOR ( 2 GfP Sr. Isidre Malagarriga Sala i Sra. Marta Flotats Riera -, 2 PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP
EN CONTRA ( 0 ) I SET ABSTENCIONS ( 2 GfP – Sr. Joan Carles Batanés
Subirana, Alcalde; i Sr. Xavier Racero Esquius -; 5 CIU ).

9. Moció que presenta el grup municipal Imagina’t Sant Fruitós – AM en
defensa de les polítiques de suport als Centres Especials de Treball i a les
polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades.
El Ple coneix la moció del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós - AM, que presenta
mitjançant la seva lectura:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL d’ IMAGINA’T Sant Fruitós – AM
en defensa de les polítiques de suport als Centres Especials de Treball i a les
polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades.
Atesa la gravetat del que representarà la disminució dels recursos destinats en els
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques
actives d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col·lectius especials que
atenen.
Atesa la gravetat d’aquesta decisió que afecta especialment els col·lectius més
vulnerables i, per tant, que necessiten major protecció, especialment en un època de
greu crisi econòmica.
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Atesa que aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat representa una
rebaixa del 56% respecte la dotació de l’any 2011.
Atès que es calcula, segons dades de la Taula del Tercer Sector, que l’efecte sobre el
nombre d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant
serà de 34.124 persones distribuïdes de la següent manera: en programes de
formació, 13.306; en programes d'orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment
de la inserció en l'empresa ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626.
Atès que l’impacte sobre el nombre d'usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran
de ser inserits al mercat de treball.
Atès que 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres
Especials de Treball poden ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries.
Atès que es calcula que 908 professionals de les entitats socials seran acomiadats.
Atès que 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta
reducció pressupostària.
Atès que 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’IMAGINA’T Sant Fruitós, proposa
l’aprovació dels següents acords en el plenari municipal:
PRIMER. Manifestar el reconeixement del consistori a la tasca que desenvolupen les
entitats del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les
persones discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i afirmar que la seva feina
en aquests moments és més necessària que mai. En aquest sentit, el consistori de
Sant Fruitós de Bages dóna suport al model català d’inserció de les persones amb
discapacitats.
SEGON. Traslladar al Govern de Catalunya la necessitat de:
a. Exigir al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral de
persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i
amb una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats
d’inserció de persones amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització
de les dades i el compliment de la normativa sobre serveis d’inserció laboral
per a persones amb discapacitat.
b. Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social,
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins
al 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat
amb dificultats especials i garantir els recursos necessaris que els nous llocs de
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treball ocupats per persones amb discapacitat amb dificultats especials s’hi
puguin acollir.
c. Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de
l’administració per potenciar la compra de serveis i productes que produeix el
tercer sector i, en particular, els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
d. Consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als
Centres Especials de Treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat
d’aquests centres a Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la
viabilitat financera i la competitivitat econòmica per mitjà de l’impuls de línies de
negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest pla també ha de preveure un
model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels
graus de discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització
territorial dels centres.
e. Realitzar les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han
absorbit caixes catalanes per a què mantinguin el compromís que tenien les
obres socials d’aquestes amb el tercer sector.
f. Garantir l’estabilitat del tercer sector que col·labora en la inserció de persones
amb discapacitat establint marcs contractuals de caràcter plurianual.
TERCER. Fer arribar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
departament d‘Empresa i Ocupació de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya.”
Sr. Alcalde-President : El portaveu d’Imagina’t té la paraula.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : ( El regidor llegeix la moció ). Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Per part dels altres portaveus, alguna paraula ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC . Sí,
nosaltres evidentment, votarem a favor d’aquesta moció que presenta el grup
d’Imagina’t. Nosaltres considerem que aquesta és una continuació de la moció que es
va presentar el Ple passat sobre la retallada als pressupostos generals de l’estat de les
polítiques actives d’ocupació. Aquesta insuficiència pressupostària posa en perill no
només la viabilitat dels propis centres, sinó també l’ocupació de les persones que
tenen discapacitat i les persones de suport que treballen als serveis d’integració
laboral de persones amb discapacitat. Com que nosaltres considerem que en aquest
sentit, la solidaritat catalana i ciutadana té un grau de valor social que és el què està
contribuint a la cohesió i a la convivència, però considerem que aquesta no pot suplir
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la responsabilitat pública. I una de les conseqüències serà aquesta : o sigui, veurem
que haurem de suplir aquelles coses que el govern hauria de tenir cobertes. En aquest
sentit, nosaltres considerem que cal un nou sistema de finançament, però també que
hi entra un nou sistema fiscal que sigui més just i distributiu perquè tot va en contra
dels més febles : recuperació dels impostos de successions, racionalització dels
règims impositius, injustos socialment, així com la lluita contra el frau fiscal. Sembla
que en aquest país, no hi ha diners mai ni per sanitat, ni per educació. I sempre lluiten
contra els més febles, però sempre hi ha diners per rescatar als bancs i aquelles
persones que tenen més possibilitats. Ara, evidentment, votarem a favor d’aquesta
moció. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. La portaveu de Gent fent Poble ? No té res a
afegir. La portaveu de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, el nostre grup
municipal votarà a favor també d’aquesta moció. Entenem que s’han de defensar els
interessos de les persones que estan en situació de disminució, diguéssim, de les
seves capacitats per tal d’inserir-se al món laboral. I per tant, creiem que és totalment
indispensable que hi hagi aquestes entitats i empreses que es puguin ocupar
d’aquestes persones per tal de donar-los les majors garanties d’igualtat entre tots els
ciutadans. De la mateixa manera que els diem que votarem a favor de la moció, ens
agradaria deixar damunt la taula i, en tot cas, potser debatre-ho més endavant, però
apuntar la possibilitat que el propi Ajuntament no s’involucri només en aquest tema,
presentant i acordant avui aquesta moció en aquest Ple; sinó que fes algun pas més i
que des de la institució de l’ajuntament es pensés també en els nostres propis veïns
que estan en situació de persones discapacitades amb disminució que es trobaran
afectades, segurament, perquè malgrat les nostres mocions, patiran aquestes
retallades i seran víctimes d’aquest moment; doncs que des de l’Ajuntament es pogués
iniciar algun tipus de projecte, alguna acció per tal que els nostres veïns tinguin una
oportunitat. Si més no, que des de la part política d’aquest consistori es pugui intentar
donar algun tipus de resposta. Amb això, doncs, ho deixem aquí damunt la taula. Ens
agradaria, ja que ho deixem, que els grups municipals hi poguessin pensar una mica i
que consensuadament poguéssim arribar a algun tipus de proposta en aquest sentit.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. Alguna cosa a afegir ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No.
Sr. Alcalde-President : Doncs, passem a....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bé,
sí, si em permet un moment.
Sr. Alcalde-President : Vol la paraula Sr. Casero ?
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí,
per....
Sr. Alcalde-President : Doncs, endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sra.
Casals, vostè sap les circumstàncies actuals i els impediments que des del govern
central ens posa per la contractació per part de les administracions públiques. Li dic
perquè la proposta que vostè ha fet segurament que la podríem subscriure tots i
cadascun dels ciutadans de Sant Fruitós. Però m’agradaria que tinguéssim en
consideració quina és la realitat i quines són les eines que pot tenir l’Ajuntament de
Sant Fruitós en aquest cas, per poder fer aquestes iniciatives que vostè demana.
M’agradaria perquè no m’agradaria que caiguéssim en la temptació de fer populisme i
de donar falses expectatives a la població quan sap vostè les enormes dificultats que
tenim a les administracions públiques pel tema de contractació. I a tall d’informació,
una cosa que volia dir abans, perquè tothom sàpiga de què estem parlant : una
persona que està treballant a un centre especial de treball cobra el 75% del SMI.
Gràcies.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em permeten
contestar al Sr. Tomàs, només comentar que el que jo comentava no anava tant en el
sentit que l’ajuntament hagués d’incorporar a totes les persones de disminució del
municipi, perquè evidentment, no estem en disposició de fer això. I perquè tampoc ens
ho permetrien. Però sí doncs trobar altres vies en què l’Ajuntament pot liderar algun
tipus de projecte que pugui anar encaminat en aquest sentit.
Sr. Alcalde-President : El portaveu d’Imagina’t té el torn per tancar, si ho desitja. I com
que vostè proposa la moció, pot...
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal
Imagina't : Cap problema. ......... 12 la seva proposta i l’estudiarem.
Sr. Alcalde-President : Perfecte, votem la moció.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

CMI de Presidència i Serveis Centrals
10. Autorització de despeses plurianuals.
Autorització de despesa plurianual per al contracte d’adquisició
d’emissores per la xarxa RESCAT.

12
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Vist l’expedient corresponent a la contractació de subministrament d’emissores per a la
xarxa RESCAT en la modalitat d’arrendament.
Atès que el contracte en aquesta modalitat de pagament està subjecte al límit
de 4 anys com a despesa plurianual, segons estableix l’article 174 del Reial
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
hisendes locals. No obstant, el mateix article preveu, en casos excepcionals,
Ple podrà ampliar el nombre d’anualitats.

màxim
Decret
de les
que el

Atès que segons disposa l’article 88.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, correspon al Ple la
competència en aquest assumpte.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Es proposa la Ple, previ dictamen de la Comissió municipal informativa de Presidència
i Serveis Centrals, l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Autoritzar la despesa plurianual pel contracte de subministrament mitjançant
arrendament de les emissores per la xarxa RESCAT amb un pressupost de
19.611,79 €, IVA inclòs, dividit en les seguents anualitats :
EXERCICI
2012
1.838,61 €

EXERCICI
2013
3.677,21 €

EXERCICI
2014
3.677,21 €

EXERCICI
2015
3.677,21 €

EXERCICI
2016
3.677,21 €

EXERCICI
2017
3.064,34 €

Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció- Tresoreria municipal i a l’àrea
de Contractació.

Autorització de despesa plurianual per al contracte d’arrendament i
manteniment
integral
de
12
màquines
multifuncionals
(copiadores/impressores/escàners)
Vist l’expedient corresponent a la contractació per al contracte d’arrendament i
manteniment
integral
de
12
màquines
multifuncionals
(copiadores
/impressores/escàners)
Atès que el contracte en aquesta modalitat de pagament està subjecte al límit
de 4 anys com a despesa plurianual, segons estableix l’article 174 del Reial
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
hisendes locals. No obstant, el mateix article preveu, en casos excepcionals,
Ple podrà ampliar el nombre d’anualitats.
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Atès que segons disposa l’article 88.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, correspon al Ple la
competència en aquest assumpte.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Es proposa la Ple, previ dictamen de la Comissió municipal informativa de Presidència
i Serveis Centrals, l’adopció del seguent
ACORD :
Primer.- Autoritzar la despesa plurianual pel contracte de subministrament, mitjançant
arrendament
i
manteniment
integral
de
12
màquines
multifuncionals
(copiadores/impressores/escàners), amb un pressupost de 50.976 € IVA inclòs, dividit
en les següents anualitats :
EXERCICI 2012
4.248 €

EXERCICI 2013
12.744 €

EXERCICI 2014
12.744 €

EXERCICI 2015
12.744 €

EXERCICI 2016
8.496 €

Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció- Tresoreria municipal i a l’àrea
de Contractació.

Sr. Alcalde-President : Gràcies. Ara el regidor Racero ens explica l’abast del què anem
a proposar a l’acord.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : En aquest cas, és
l’aprovació de la plurianualitat de dues contractacions : una és l’arrendament per
l’adquisició de les emissores de la xarxa Rescat – en aquest cas, es va signar un
conveni per adherir-nos a la xarxa Rescat – i això suposa adquirir en forma
d’arrendament aquestes emissores, aquests aparells que concretament són cinc
portàtils, dos mòbils, una base per la policia i una mòbil, i una portàtil per la protecció
civil. Aquesta plurianualitat és en 5 anys i 4 mesos, els imports els han llegit a la part
dispositiva.
I la segona autorització de despesa plurianual, tracta de dotze fotocopiadores – acaba
justament, està a punt de .... s’està generant el procés de licitació de l’adquisició de les
fotocopiadores des de l’Ajuntament. En aquest cas, entren dotze màquines
fotocopiadores i impressores. Són dues unitats més que teníem, però no és que siguin
dues més, sinó que abans hi havia una empresa que tenia una concessió per ......... 13
que tenim de deu unitats i altres dues, que una era la llar d’infants i l’altra el Jutjat de
Pau, que les portava una altra empresa. Per tant, aquí empaquem totes les
13
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fotocopiadores de l’Ajuntament, canviem una mica de tipologia; sobretot adaptada als
usuaris i a les necessitats de cada .... 14 text d’aquesta impressora, justament per
racionalització, sobretot en això. Creiem que pot ser en qüestió monetària. I per tant,
creiem que aquesta plurianualitat en aquest cas, com ha llegit a la part dispositiva, fins
el 2016 que són 4 anys.
Sr. Alcalde-President Gràcies, Sr. Racero. Alguna intervenció per part dels grups
municipals ? Cap d’ells ? Doncs, passarem a votar.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
11. Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament de
les quotes urbanístiques de les obres d’urbanització del polígon industrial
Santa Anna de Sant Fruitós de Bages.
El Sr. Robert Bonvehí Barcons, en representació de l’empresa SOL BAGES , S.A. en
escrit presentat el dia 23 de maig de 2012 ( registre d’entrada núm. 2142 ), sol.licita
que li sigui abonada la factura adjunta corresponent a la liquidació de la quota de
participació del polígon industrial Pla de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages, segons
el compte de liquidació provisional.
Considerant la necessitat de reconèixer obligacions procedents d’exercicis tancats no
aplicats pressupostàriament a l’exercici en què han estat prestats per motius de
diversa índole i que corresponen assumir a aquest Ajuntament com a conseqüència de
la participació municipal en l’execució de l’esmentat planejament, sense que s’hagi
realitzat la preceptiva consignació pressupostària.
Atès que el projecte de compensació del polígon industrial Santa Anna i Santa Anna
III, aprovat definitivament pel Ple el 4 de novembre de 1996 i el compte de liquidació
provisional de l’esmentat projecte aprovat pel Ple el 28 de juliol de 1997 recollien que a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, pel seu 10% de l’aprofitament mig li correspon
un cost de participació en les obres d’urbanització de 16.667.482 ptes ( avui
100.173,58 €, IVA exclòs ).
Atès que de conformitat amb la legislació urbanística aplicable per raons de
temporalitat el projecte de compensació recull la previsió continguda en aquesta
relativa a que l’administració actuant ha de contribuir a costejar la urbanització en
proporció al 10% i que l’esmentat projecte de compensació va quantificar.
Atès que constatada l’execució de les obres d’urbanització, de conformitat amb els
antecedents obrants a l’Ajuntament, aquest està subjecte al pagament de les quotes
urbanístiques per ser titular dels béns situats dins el polígon d’actuació, com es
desprèn del projecte de compensació i el compte de liquidació aprovats.

14
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Atès que el pagament es realitzarà sempre i quan s’hagi requerit el pagament
prèviament a la corresponent tramitació i fiscalització de l’expedient.
Vistos els informes de Secretaria, emesos en data 25 d’abril i 29 de maig de 2012, en
relació amb els antecedents urbanístics del polígon de Santa Anna i el procediment i
legislació aplicable per a procedir al reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe de la Intervenció de data 31 de maig de 2012.
Atès el que disposa l’article 50 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals ,
sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit.
Atès que hi haurà suficient crèdit en l’aplicació pressupostària 21 55 160907 per tal de
fer front al compte de liquidació provisional de referència.
Es proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Promoció Econòmica, l’adopció del següents
ACORDS :
Primer.- APROVAR un reconeixement extrajudicial de crèdit per fer front a les
obligacions derivades de projecte de reparcel.lació del Pla parcial Santa Anna III,
aprovat definitivament pel Ple de 4 de novembre de 1996 i el compte de liquidació
provisional de l’esmentat projecte aprovat pel Ple el 28 de juliol de 1997, amb els
següents imports, condicionant-lo a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit
5/2012 aprovada inicialment per acord de Ple de 30.4.12 :
Import : 100.173,58 €

Import IVA : 18.031,24 €

Import total :

118.204,82 €

Sr. Alcalde-President : Aquesta xifra que ha comentat el Sr. Vicesecretari és la xifra a
que ascendeix la factura presentada pel Sol Bages , S.A. i que s’ha de fer aquest
pagament, en virtut dels acords aquests de les quotes urbanístiques del polígon
industrial de Santa Anna. I en aquest sentit, com que la documentació aportada pel
sol.licitant i la presentació de la factura reuneixen les condicions legals pertinents, es
proposa aprovar aquest reconeixement extrajudicial i procedir al pagament d’aquests
118.204,82 €. En aquest sentit, per part dels grups municipals algun comentari ? Per
part de CIU ? Sí, perdó ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Una
mica ratificar l’exposició que ha fet el Sr. Alcalde, dient que és un reconeixement que
hem de fer i per tant, és bo que l’anem fent per anar traient pesos de la motxil.la.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Sr. Casero. Sra. Casals ?
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li cediré la paraula al
Sr. Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : En aquest dictamen, la
veritat és que és complicat, estem parlant d’un projecte d’urbanització dels anys 80 i
90. Ara s’està fent una continuació d’aquest mateix ...... 15 administratiu, i un cop vist
l’expedient, la veritat és que ens queden algunes incògnites. Creiem que, per exemple,
a l’expedient hauria d’haver-hi tot el projecte d’urbanització i també el de reparcel.lació
que són projectes molt grossos, molt carregosos amb la seva descripció, sobretot
perquè eren en èpoques passades, en el sentit que no es tenia la literatura que es té
ara. Però bàsicament també creiem que apart d’incorporar aquests dos projectes a la
documentació, hi ha una altra cosa que creiem que també és important, que és que
molta part d’aquesta documentació en aquest darrer mandat es va enviar a Barcelona,
precisament per això, per intentar descobrir, desgranar totes aquelles coses que no
quedaven prou clares al projecte d’obres. Sí que és cert que jurídicament s’ha de
pagar aquest deute, no podem pas negar-nos-hi; està en les obligacions del promotor
de poder-ho reclamar. Però sí que ens preocupa una mica, veient sobretot l’informe de
Secretaria, en el qual per part , llegeixo textualment “per part de la regidoria
d’urbanisme”, en aquest cas, el Sr. Casero, “s’ha comunicat a aquesta Alcaldia que
segons conversa mantinguda amb el promotor, no té cap intenció d’iniciar les obres,
contravenint el què havia manifestat en reunions anteriors d’iniciar la construcció de
les obres a dalt esmentades”. Això ens fa ser una mica cautelosos a l’hora de poder
votar afirmativament aquest acord, bàsicament per això, perquè no tenim clar per les
paraules que es desprenen de l’informe, que realment aquest promotor acabi les obres
que no ha acabat d’aquest projecte d’urbanització de Santa Anna. I que ens queda el
dubte que si no fa les obres, i nosaltres paguem – que estem obligats, eh – paguem i
ens deixa a l’aire, què passarà ? m’enteneu ? llavors, nosaltres en això no volem
entrar en el debat perquè pensem que és – com he dit al principi – és un procés molt
complicat, és un procés que va portar moltíssim debat en altres èpoques. I per tant,
ens abstindrem en aquest sentit a l’espera que la Comissió d’urbanisme, a la qual es
va enviar tota la documentació algun dia , si pot, acabi aportant la decisió final d’aquest
projecte d’urbanització.
Sr. Alcalde-President : en referència a les obres que vostè comenta, ha establert una
relació que no és possible : el pagament dels diners és en base a una sèrie d’obres
que ha de fer qui ha de rebre els diners aquests; per tant, és un conveni on jo faig i
després hi ha una compensació econòmica establerta a través del què es va conveniar
al 1991. En el projecte aquest que vostè comenta de parcel.lació del projecte
d’urbanització no hi apareix aquest element; com que no hi apareix aquest element
que falta per construir, no és exigible legalment enfront del pagament d’aquests diners.
Vostè pot no pagar aquests diners, exigint que faci allò que hi havia al projecte, però si
això no estava al projecte, com puc jo no pagar aquests diners ? per tant, ja
m’agradaria a mi, Sr. Grandia, poder vincular el realitzar aquesta – quan parlem
d’aquesta obra és la connexió de la claveguera general al polígon de Santa Anna fins
15
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el col.lector que porta a la depuradora -. O sigui, actualment el polígon de Santa Anna
aboca totes les aigües a l’aire lliure, netes, brutes i verdes i marrons. I hi ha una obra
pendent de fer , que és fer un tub que connecti i que vagi fins la depuradora. Clar, per
bé o per mal, com que parlem de fa molts anys, no hi havia la possibilitat de fer
aquesta obra i per tant, no va quedar contemplada en aquest projecte. I el pagament
d’aquests 100.000 € estava subjecte a la part d’obra que ja s’ha fet. I si es pogués
vincular al fet que tu, a no pagar aquests 118.000 €, nosaltres seríem els primers que
ho vincularíem. Però això no és possible. Per tant, sí que és veritat que hi ha un cert
temor a pagar aquests diners i que no es faci l’obra i això ho comparteixo; però
legalment no es pot vincular i això també s’ha de manifestar així de clar. El Sr. Casero
vol comentar alguna cosa ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Si
em permet. Jo sé una miqueta el fil de les argumentacions que utilitza CIU i li diria que
aquesta és una de les herències que no són del tripartit. No són del tripartit, són de
CIU, no del tripartit. La gestió urbanística de Sant Fruitós, ja sabem la història, ja
sabem com està; per resumir, diré que hi ha coses que estan desendreçades. I dintre
d’aquesta desendreça, una de les voluntats d’aquest equip de govern és la de poder
endreçar. I aquesta actuació està dins una mica de l’endreça. Aquesta és una situació
que vostès ja l’ha patit, ja l’han treballada i no se n’han sortit. Jo només els demanaria
que ens facin una mica de confiança amb el ben entès que la voluntat és de poder
endreçar allò que està desendreçat i que està desendreçat, si em permeten, des del
segle passat. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : M’agrada molt perquè el Sr.
Casero ja fa temps que ens coneixem i sempre té aquest argument per poder derivar
com els cotxes xocs, no ? intentar marxar del rumb perquè així.... canviem de tema.
Miri, la confiança és tota seva : és cert que l’equip de CIU des del 2001 o 2000 fins el
2011 no ens en varem sortir. És cert. No tinc cap inconvenient a reconèixer-ho que no
ens en varem sortir. Precisament per això varem demanar l’assessorament de la
Generalitat de Catalunya; precisament hi havia un tècnic, que no sé si vostè hi ha
pogut parlar, una senyora , Elisabeth Deià, que coneixia molt bé des de la Comissió
d’urbanisme de Barcelona tot aquest projecte. Per això, nosaltres teníem un tècnic
designat de la casa amb el qual permanentment estàvem intentant resoldre tot aquest
procés d’urbanització. Com ja he dit al principi, és molt complicat, queden coses a
l’aire. I jo no vull entrar en el debat, perquè aquí malauradament hauríem d’anar-nosen molts anys enrere i possiblement tothom hi tindria responsabilitats. Tothom. Llavors,
jo l’únic que voldria expressar és que la nostra confiança la té tota, no li votarem pas
en contra. Per tant, poden continuar endavant, però si hi votéssim en contra, vostès
tenen la majoria absoluta, per tant, podrien fer-ho igualment. Però que sàpiguen que
nosaltres, en aquest sentit, no ens sentiríem còmodes volent aprovar una cosa amb la
qual hi haurien alguns altres elements que es podrien debatre en aquest sentit. I quan
dic debatre, vull dir, jo desconec la normativa, Sr. Batanés, en el sentit de si li podem
exigir o no al promotor. Ho desconec, no ho sé absolutament. Vostè ho sap i té més
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informació que jo. Però el què sí que entenc és que aquest compromís del promotor
s’hauria d’intentar vincular d’alguna manera. També, si vostè s’ha mirat l’expedient,
que és molt – no aquest, eh, que torno a dir que hi falta documentació, per part del
nostre grup crec que hi falta informació, almenys del que`nosaltres havíem treballat en
els anys 2006-2007 – hi ha una cosa a dir del conveni : en aquell moment, aquell
conveni al que vostè fa referència va estar impugnat, va haver-hi un contenciós, etc.
vull dir que estem parlant d’un tema molt complicat, tant jurídicament com
urbanísticament i com ...... 16 en el tema de les obres. Per tant, al 2012 en el qual per
part nostra, tindran el nostre suport quan sigui per arreglar aquesta situació – i estic
amb vostès, aquesta situació és molt complicada com hem dit abans i tornem a repetir
– però clar, escolti’m, donar-los aquests diners, més de 16 milions de pessetes que és
el què li tocava en aquell moment a un promotor que amb les seves pròpies paraules
“no vol fer aquesta altra obra” colindant al projecte d’urbanització, miri, deixi’m que
tinguem una mica de reserves en aquest sentit. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Bé, per tancar aquest punt, afegir una informació que
possiblement ens pugui tranquil·litzar. M’he resignat, però , a vegades aquestes
informacions... jo li transmetré : com que evidentment aquest senyor va manifestar que
sí, després que no, després per escrit que sí, després per escrit que no, per sort va
aparèixer una advocada d’aquell senyor que va dir que parlava en representació d’ell. I
és una advocada que a més porta bastants temes aquí a la comarca i que a mi em
mereix personalment certa credibilitat. I aquesta advocada a la qual jo dic públicament
que em crec més que a aquest senyor, ella va manifestar, ens ha dit fins i tot el dia que
s’iniciaran les obres. Per tant, jo li vull traslladar aquesta informació en el sentit que
sembla ser i per veu de la seva advocada que hi ha una intenció d’iniciar les obres,
possiblement dins aquest mateix mes de juny. Esperem-ho. Ho estem vetllant. No és
un tema que ho deixarem i ja tenim observadors pendents que veiem alguna màquina
iniciant les obres. Ja els informarem per la tranquil·litat de tots. Doncs, passem a votar.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

12. Modificat de crèdit núm. 006/2012 del pressupost municipal 2012
En el pressupost de l’exercici 2012, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 11 de gener de 2012, hi ha partides pressupostàries que s’han de dotar
de més consignació, per donar cobertura a un augment de la despesa en
determinades aplicacions dels capítols 2 i 6, com a conseqüència de la necessitat
d’instal·lar pel curs vinent un nou mòdul formatiu emplaçat a l’escola Pla del Puig
(capítol 6) i a la poca dotació existent en l’aplicació que suporta la despesa de les
obres d’adequació de la nova escola de música (capítol 2). Aquest increment de la
despesa en aquestes aplicacions es veurà finançada amb la disminució de l’aplicació
referent a l’obra d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, de diferent Àrea de despesa
16
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que segons document de la Regidoria corresponent serà una actuació que no es
portarà a terme.
Vist l’expedient 006/2012 de modificació del pressupost de l’Ajuntament en la modalitat
de transferència de crèdits presentat per l’Alcaldia, d’acord amb el que preveuen els
articles 179, 180 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, en que s’inclou la següent
documentació:
I.Providència de l’Alcaldia d’iniciació i explicació de l’expedient i provisió de la
Regidoria de Planejament i Infraestructures referent a la disponibilitats dels
crèdits de l’aplicació 21 151 60919, d’obres d’Urbanització de l’Avinguda Sant
Joan .
II.Informes tècnics de l’arquitecte municipal (2), en referència a les actuacions
previstes i les necessitats de crèdit existents.
III.Memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics que s’incorpora al present
expedient.
IV.Detall del modificat de crèdit, amb indicació de les aplicacions afectades i la
situació dels crèdits amb anterioritat i posterioritat al modificat.
Vist l’ informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de modificació
de crèdit d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, es proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 006/2012 del pressupost de
l’Ajuntament pel 2012, mitjançant la modalitat de transferència de crèdit. El resum de la
modificació és el següent:
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

21 321 62202

INSTALACIO D'UN NOU MODUL A L'ESCOLA PLA DEL PUIG

40.000,00

23 920 21200

R., M., I. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

20.000,00

21 151 60919

URBANITZACIO AVINGUDA SANT JOAN

-60.000,00

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
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APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Quart.- Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost 2012, d’acord el
sentit de la modificació de crèdit aprovada, en la mesura que afecta a aplicacions del
capítol 6 d’inversions.
Cinquè.- Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, el regidor Sr. Xavier Racero ens comenta aquesta
modificació de crèdit.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Es porta a aprovació en
aquest Ple aquest punt al què hem fet referència abans, al debat que hi ha hagut en
aquest punt dotzè, el modificat de crèdit 6/2012. Aquest modificat de crèdit respon a un
traspàs de diners que es tenien pensats per l’annex d’inversions, allò que vol fer
l’ajuntament en el seu exercici i que va aprovar amb els pressupostos de 2012, on
incloïa un partida que es deia Urbanització de l’avinguda Sant Joan i queda molt
vinculada al ....... 17 a la rotonda, la possible rotonda que hi hagués allà i fer el
reasfaltat, el sanejament, els col.lectors i tot el què hi va. ...... en aquest cas, una
inversió que no hi veiem ara en aquests moments la possibilitat de fer-la factible en
aquest exercici 2012; això ens porta a modificar-la i fer aquest traspàs de diners, en
aquest cas, d’una partida de 40.000 € per a la instal.lació del mòdul del Pla del Puig. I
20.000 € passen a engruixir una mica els diners d’una partida que es diu Reparació i
manteniment d’edificis i instal.lacions d’edificis i altres construccions. Aquests 20.000 €
es destinarien a fer despesa, en aquest cas, en l’arranjament de la planta baixa de
l’antiga escola de les monges per fer l’escola de música. Tot i així, queda l’origen de
60.000 € i si distribuïm 60 en 40 i 20; i en queden 10.000, que quedarien, en aquest
cas, per fer una petita actuació que inclogués aquesta partida per fer la organització de
la Festa Major. En aquest cas, és fer una modificació .......... 18
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Xavier. Per part dels portaveus, intervencions ?
Cap d’ells ?
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí.
17
18
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Sr. Alcalde-President : Sí ? Vostè, Sr. Grandia ? Endavant.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Ara podríem tornar la pilota
en el sentit que, com que abans vostès no ens han aprovat la moció i anàvem pel
mateix camí, doncs nosaltres ara els tornem la pilota i no els votarem a favor. Però, no
serà així. Nosaltres, com que creiem i continuem pensant que el projecte és
interessant i és necessari, els volem votar a favor perquè aquesta modificació de crèdit
vagi endavant, perquè es puguin destinar aquests diners a la aportació i adquisició del
detall del mòdul del Pla del Puig. I, per tant, tindran el nostre vot a favor. Només una
simple pregunta, que volíem fer, segurament la podrà contestar el Sr. Alcalde, perquè
és un tema més tècnic : m’agradaria que ens pogués dir si aquesta modificació de
crèdit – per tant, entenc jo que engega l’expedient administratiu per tirar endavant
aquest futur conveni que encara no tenim, però sí que tenim - : el 12 de setembre
tindrem el mòdul i, per tant, els alumnes podran començar les classes amb les aules
noves ?
Sr. Alcalde-President : Sí, li contesto. El compromís verbal – que no escrit – és aquest
: que aquest mòdul estigui en funcionament el 12 de setembre. I en aquest sentit, si
convé treballar cada dia del mes d’agost, serà així : el compromís és que el 12 de
setembre entri en funcionament.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Jo, si
em permet el Sr. Alcalde, dir que ...
Sr. Alcalde-President : Li....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No,
més que res per aclarir el què vostè deia, des dels serveis tècnics sí que ens han
comentat que atès que ja hem tingut contactes amb el Departament, doncs, en
principi, en alguns informes s’està dient que ......... 19 amb el ben entès que és una
obra conjunta, que no ens hem ficat a casa d’un altre per dir-los el què havien de fer i
que ens estalviem uns diners, que tampoc ens va malament.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Entenc que ha fet l’aportació com a regidor d’Obres,
més que no .... Gràcies. Sr. Racero, res més ? Bé, per tancar, i suposo que coincidirà
amb mi, no estem aquí per tornar-nos pilotes, sinó per fer un treball pel nostre poble. I
per tant, jo entenc que és un acte de responsabilitat que tots votem a favor. I
m’agradaria que fos així, que tots votem a favor, perquè si hem dit tot el què hem dit
abans i després no votem els diners, perdríem la credibilitat. Proposo, doncs, la
votació en aquest punt.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

19
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13. Donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció previst a la Llei
15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Primer trimestre/2012.
Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 i 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i en relació amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei.
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ............................................. 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012........................................... 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ................................................................ 30 dies

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini
legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
390

Import
647.736,07 €

%
79,25%

211
601
10

169.595,45 €
817.331,52 €
38.544,61 €

20,75%
100,00%

Sr. Alcalde-President : Sr. Regidor d’hisenda, algun tema a afegir per aquest punt ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, només dir que simplement
és donar compte de l’informe de tresoreria trimestral de com paguem nosaltres les
factures. Fins i tot, aquest informe desprèn – i estan aquí les dades – que paguem a
termini el 79,25% de les obligacions i la resta de pagaments, que consta d’un 20,75%, la
mitjana de dies de pagament – és a dir, quants dies tardem a pagar al proveïdor ........ 20
l’Ajuntament : 32 dies. Ens acostem vora aquells 30 dies que, per Llei, estarem obligats al
2013 i que haurem de fer petits canvis, però que ens estem adaptant bastant bé, com
funciona el nostre sistema i possiblement s’estan estudiant aquests canvis. Ho dic perquè
potser a la comissió no ho varem tractar, però sí que s’ha debatut en altres Plens. Per
tant, en aquest sentit, anem fent via. Sí que, perquè no he tingut l’oportunitat d’aclarir
aquelles 10 factures - perquè hi he estat des de la Comissió ..... – com he comentat
abans , he pensat, mira, doncs aquí en el Ple, els imports, en aquest cas, són 10
factures – normalment són 2,3,4, en aquest cas... .- hi ha algunes que són subjecte de
reposicions de columna per sinistres; llavors, s’espera bàsicament a l’assegurança que
confirmi aquesta ............ 21 que corrobori que aquesta reposició serà pagada i donada
20
21
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com sinistre. I hi ha , en aquest cas, tres o quatre factures d’equips que passarien a
engruixir aquestes deu i en algunes altres, doncs, perquè ......... 22 els mateixos motius
són així. Si voleu, tinc la relació aquí; ara hi he pensat quan tractàvem això. Em vaig
despistar a la comissió informativa. I si tenen qualsevol dubte, com vulguin.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari per part dels portaveus ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, dir-li al Sr. Racero : li
agraeixo. Realment, ni he pogut acabar de veure l’expedient, perquè aquest matí no
havia pogut accedir i tampoc em va anar bé de poder parlar amb l’Interventor perquè
estava de festa aquests dies. I bé, que no varem poder coincidir. Sí que vaig fer la
consulta. M’estranyava que hi hagués aquest nombre més elevat, o sigui, en referència a
altres mesos, no ? que tampoc, en el volum total, l’import tampoc no és cap exageració,
però bé sí que era .... vostè ara ha donat uns motius d’unes en concret. Les altres no
sabem exactament. Però bé, suposo que hem de mirar-les d’anar solucionant i que es
compleixi el requeriment amb totes les obligacions que tenim. I això que comentava
també vostè sobre la mitjana de pagament de les factures, doncs que es vagi acostant a
aquests trenta dies que nosaltres varem demanar amb antelació. I que quan entri en
vigor la llei, que realment els puguem complir amb el 100% de les obligacions. I res més.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Vol afegir alguna cosa, Sr. Racero ?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Dues coses més. No només
l’Interventor li pot donar aquesta informació, sinó també el Tresorer que realment realitza
o baixa aquest programa. No li vaig indicar aquest dia, però és que després em vaig
despistar : el Tresorer pot facilitar-li aquesta informació. La resta de factures les hi passo.
Com vostè ja sap, en referència a aquests trenta dies, les bases d’execució
pressupostària que tenim aprovades, es paga el dia 10 i el dia 25. Per tant, com no
canviem això, com no ens distribuïm... per tant, aquella referència que fa vostè anterior,
s’ha de fer amb una mica més de cura, s’ha de veure com es fa. I estem aquí. Ara hem
fet una prova : per això estan aquestes dues dates, la nostra rapidesa per part del procés
de pagament i d’autogestió de les factures i crec que aconseguirem això sense gaire
esforç, tot i modificant algunes bases i alguns criteris.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. En defensa de l’Interventor, diré que va faltar
dijous i divendres. Dilluns.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Dilluns.
Sr. Alcalde-President : Va estar aquí i després va marxar. Vull dir, que dilluns, dimarts, .....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ......... 23
22
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Sr. Alcalde-President : ..... estic parlant jo, Sra. Casals. Vull dir que no, que l’interventor
és un xicot que treballa. Està aquí. Apart que té dret a fer vacances, però en tot cas, com
que és patumaire, les va fer dijous i divendres. Donat compte, doncs, passem al punt
núm. 14.
El Ple en pren coneixement.

14. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 4 de juny de
2012, pel qual es resol comparèixer en el recurs d’apel.lació interposat pel
Sr. XXXX i Sr. XXXX contra la sentència de 19 de març de 2012 dictada pel
Jutjat contenciós administratiu núm. 7 en el recurs 193/2010-E.
Per acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 13 de juliol de 2011, es va
aprovar delegar a la Junta de Govern Local les atribucions en matèria d’accions
administratives i judicials referents a l’exercici de les accions judicials i administratives i
la defensa de la Corporació en matèries de la seva competència, en el supòsit de
preclusió del termini per compareixença i tramesa de l’expedient, donant compte al Ple
en la primera sessió que es celebri.
En virtut d’aquesta delegació, es dóna compte de l’acord següent, adoptat per la Junta
de Govern Local de 4 de juny de 2012 :
“Recurs d’apel.lació interposat pel Sr. XXXX i Sr. XXXX contra la sentència de 19
de març de 2012 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 7 en el recurs
193/2010-E.
Atès que en el recurs núm. 193/2010-E del JCA núm. 7 interposat pels Srs. XXXX i
XXXX, s’impugna l’acord del Ple de 10 de març de 2010 que declara inadmissible el
recurs de reposició contra l’acord d’11 de juny de 2008 que va aprovar definitivament
la imposició i ordenació de les contribucions especials per al finançament de les obres
de reasfaltat dels vials de la urbanització de Les Brucardes i les quotes provisionals, ,
al considerar-lo extemporani.
Atès que en el recurs núm. 193/2010-E la sentència de 19 de març de 2012 del Jutjat
contenciós administratiu núm. 7 declara : “Estimar parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat per XXXX i XXXX contra l’acord del ple de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages de 10 de març de 2010. Procedeix anul·lar el pronunciament de
l’acord consistent en declarar inadmissible el recurs de reposició interposat per
extemporani. He de confirmar la resta de pronunciaments de l’esmentada resolució,
No procedeix la condemna en costes.”
Atès que en data 25 de maig de 2012 es notifica a la representació processal d’aquest
Ajuntament que s’ha presentat recurs d’apel.lació contra l’esmentada sentència,

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

60

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

interessant el lletrat que, llevat indicació en contrari, procedirà a preparar l’escrit
d’oposició a l’esmentat recurs d’apel.lació.
Atès que el termini per a formalitzar l’oposició al recurs d’alçada és de 15 dies a partir
de la seva notificació.
Atès que l’article 52.2.k) 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, que determina
que correspon al Ple de la Corporació l’exercici d’accions administratives i judicials i la
defensa en els procediments en els que l’Ajuntament està implicat i siguin de la seva
competència.
Atès que l’acord impugnat en el present recurs va ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament,
corresponent a aquest l’acord de personació i d’altres que siguin procedents d’adoptar.
Atès que el proper Ple es celebrarà en data 13 de juny de 2012 i a la vista del termini
preclusiu, que finalitza en data 11 de juny de 2012, no es pot pronunciar al respecte.
Atès que per la seva banda l’article 53.1 k) del mateix text legal, determina que és
competència de l’Alcalde l’exercici accions judicials i administratives i la defensa de
l’Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin
estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència
del Ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que
aquest convoqui per a la seva ratificació.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local en virtut de les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de
data 13 de juliol de 2011.
L ’Ajuntament, tant en els supòsits en què les sentències recaigudes siguin
desfavorables com per aquells supòsits en que, essent favorables, siguin apel.lades
per la part actora, ha de defensar els seus drets i l’igualtat de tractes per a tots els
afectats fins al final.
Atès que per a la defensa d’aquest recurs es va sol.licitar assistència jurídica a la
Diputació de Barcelona, que va designar a l’advocat Sra. Isabel Miró i Gero per
assumir la defensa de l’Ajuntament en l’esmentat recurs, de conformitat amb el
disposat a l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local estableix que és competència de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i
cooperació jurídica als municipis, que pot ser sol·licitada de conformitat amb el
Reglament sobre l’assistència jurídica, econòmica i tècnica aprovat per la Diputació de
Barcelona (BOP núm. 77 de data 31.03.1994, annex IX).
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS :
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Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència referida a la part expositiva i de la
interposició de recurs d’apel.lació per l’actora.
Segon.- Que pel lletrat designat per assumir la defensa de l’Ajuntament en l’esmentat
recurs, es procedeixi a formalitzar l’oposició al recurs d’apel.lació contra la sentència
de 19 de març de 2012, dictada pel JCA núm. 7 en el recurs 193/2010-E.
Tercer.- Notificar aquest acord a Miró Advocats i al procurador Sr. Àngel Joaniquet
Ibarz.
Quart.- Sol·licitar, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre l’assistència
jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l’assistència jurídica
consistent en la defensa judicial del recurs d’apel.lació contra la sentència de 19 de
març de 2012, dictada pel JCA núm 7 en el recurs 193/2010-E.
Cinquè.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.””
Per la qual cosa, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal
Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local de 4 de
juny de 2012 sobre la compareixença en el recurs d’apel.lació interposat pel Sr. XXXX
i Sr. XXXX contra la sentència de 19 de març de 2012 dictada pel Jutjat contenciós
administratiu núm. 7 en el recurs 193/2010-E.

Sr. Alcalde-President : Molt bé, algun comentari per part dels portaveus ? No ? Per
tant, queda donat compte.
El Ple en pren coneixement.

CMI de Promoció del Territori
15. Expedient de recuperació de béns municipals.
Pels serveis tècnics municipals s’ha portat un expedient a aquesta Secretaria del qual
es desprèn l’existència d’una construcció que ocupa part d’una zona verda i part de sòl
no urbanitzable, sense la corresponent llicència.
La construcció es troba al Passeig de les Bigues, s/n,
conegudes com a EEPSA ( Torruella de Baix ).
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Atès que l’Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels seus béns,
d’acord amb els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i
8.1.e) del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, seguint el procediment establert a l’article 147 i següents del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals, mitjançant la instrucció del corresponent expedient contradictori amb
audiència als interessats i acreditar que l’Ajuntament es troba en la possessió
administrativa del bé ocupat il.lícitament.
La competència per a adoptar el present acord correspon al Ple municipal, d’acord
amb l’article 229 del DL 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’informe de Secretari.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Promoció del Territori, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACORDAR recuperar per via administrativa el bé municipals situat a la zona
verda ubicada al Passeig de les Bigues, s/n, dins les instal.lacions conegudes com a
EEPSA ( Torruella de Baix ).
Segon.- CONCEDIR un termini d’audiència de 15 dies durant el qual podran efectuar
les al.legacions que estimin siguin del seu interès.

Sr. Alcalde-President : Bé, els ho explico. L’empresa EEPSA que està a Torroella de
Baix, que és aquella empresa que es dedica o dedicava a la fabricació de biguetes per
a la construcció d’edificis, té una nau construïda de forma il·legal. I aquesta nau
construïda de forma il.legal, ho és tant perquè no ha obtingut mai la llicència per
edificar, com perquè en el lloc on està edificat, no es pugui edificar. Tant és així, que
aquesta nau està edificada en una zona que és zona verda i a una altra zona que és
zona no urbanitzable, zona rústica. Per tant, està clar que en cap cas aquesta
empresa hagués pogut construir una nau d’una dimensió de més de 2.000 m2. que es
veu fàcilment des de la carretera, perquè fins i tot és més gran aquesta que les que
estan construïdes legalment. Què fem ara ? que pretenem acordar avui ? És demanar
a l’empresa aquesta el què ha llegit el Sr. Vicesecretari a la part dispositiva que és el
retorn a la legalitat d’aquesta zona. O sigui, no pot edificar-se una nau sense llicència,
en un terreny que és zona verda i en un terreny que és rústic. Però la gravetat
d’aquesta situació, si em permeten, és que tot aquest reguitzell d’històries no va
passar ahir a la tarda, va passar l’any 2002. I algú ha deixat que passessin 10 anys. I
això em recorda amb la similitud d’un cas que es va tractar fa dos plens, que també
era ocupació d’una zona verda de l’empresa CAYVOL. Per tant, a mi em preocupa de
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forma especial que hi hagi dos casos emparellats en el temps en aquest municipi
d’infraccions urbanístiques greus, com és l’ocupació d’una zona verda per part
d’empreses i que siguin expedients, un dels quals ha transcorregut 6 anys i l’altre 10.
Per tant, preocupació, perquè arribem a damunt un cas flagrant d’inactuació per part
de l’administració local i en aquest cas, de l’Ajuntament de Sant Fruitós. I ara, un pas
que ens toca fer, com a pas inicial, és reclamar a l’empresa EEPSA en aquest cas,
que restitueixi la legalitat i donar-li 15 dies d’audiència perquè pugui dir el què ens hagi
de dir. Suposo que en el debat que sorgirà ara es comentarà que aquesta empresa va
demanar la modificació del planejament per poder fer això. O sigui, ho va demanar.
Però tu demanes una modificació; aquesta modificació s’aprova o no s’aprova; i quan
aquesta modificació està aprovada, si allà es permet fer una nau, demanes el permís,
te’l donen, pagues i fas la nau; no val la trampa dient.... “jo vaig anar fent la nau,
perquè ja havia demanat la modificació” : no, no, no. Sol.licitud de modificació :
l’Ajuntament ha de veure amb bons ulls la modificació; aquesta modificació ha de tenir
una sèrie de paràmetres perfectament regulats per la llei; això s’ha de portar a la
Comissió d’urbanisme; i és Urbanisme qui aprova i després un cop això està aprovat,
que pot ser als 3 o 4 anys, els que sigui, el propietari diu “doncs ara demano llicència
per fer una nau”. Quin és el problema ? que, és clar, que això passa el juny de 2002. a
més, recordaran que hi havia un restaurant que es deia “Restaurant La Masia” i un dia
va desaparèixer. I si vostès busquen als expedients de l’arxiu que hi ha en aquest
Ajuntament, no “haylo”. O sigui, un dia va desaparèixer una masia. Ningú va manar
llicència d’enderroc, ni evidentment es va donar la llicència, simplement, avui hi ha una
masia i demà no hi és. I no se sap res més, o sigui, és un “expediente X”. O sigui,
desapareix una masia, el Restaurant La Masia. Tots hi havíem anat. Però a més,
l’Ajuntament no pot al.legar desconeixement, perquè reiteradament fins l’any 2005,
que diu “bé, ara ja en tinc prou, ja no et demano res més”, reiteradament, del 2002 fins
al 2005, l’Ajuntament va demanar a l’empresa EEPSA que no faci moviment de terres,
que no construeixi la nau. Què passa al 2005 ? que la nau deu està feta i diu “bé, ara
ja la tens feta, doncs apaga y vámonos”. Ell ja té la nau feta, l’expedient de tramitació
de la modificació del planejament queda aturat i vinga, ja tenim la nau feta i els
senyors d’EEPSA anar treballant. Bé, suposo que això no es quedarà simplement amb
una simple petició que es faci justícia. L’11 de juny de 2002, bastant més joves tots
plegats, l’11 de juny de 2002, l’Ajuntament fa un primer avís : l’Ajuntament requereix a
EEPSA perquè suspengui immediatament les obres que s’estan duent a terme a la
finca situada... juny de 2002, eh ? l’Ajuntament pot dir que té coneixement que allà
s’està fent una cosa il·legal el juny de 2002... ah, la masia ja no hi és, ja ha
desaparegut; se l’adverteix, a més, que l’Ajuntament podrà adoptar la demolició de les
obres a càrrec de l’interessat. L’Ajuntament, escolti, el juny de 2002 “jo conec la
situació”. El 21 de juny de 2002, 10 dies més tard, l’Ajuntament fa un segon avís : “es
reitera el Decret on es demana la suspensió de les obres que s’estan duent a terme
sense llicència”. La segona. Però aquest senyor no té aturador. L’11 de desembre de
2002 – o sigui, el desembre d’aquell any - , la Comissió d’urbanisme acorda denegar la
petició que ha fet per construir la nau – o sigui, paral.lelament al moviment de terres,
es demana la petició per construir una nau, però no s’espera aquest senyor, va tirant
pel dret. Però el més trist és que el tècnic municipal d’aquest Ajuntament fa un informe
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

64

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

desfavorable i diu “això que demana aquest senyor és impossible, és il.legal, no pot fer
una nau aquí”. No obstant, aquest informe desfavorable del tècnic, la Junta de Govern
Local de Sant Fruitós de Bages governada per majoria absoluta per CIU, agafa això i
ho envia a Urbanisme. I hi ha un informe del tècnic que diu que això no es pot fer. És
igual, jo li dono tràmit i li envio a Urbanisme. No, això ja no havia d’haver sortit mai de
l’Ajuntament de Sant Fruitós, vostè no pot fer una nau a una zona on no es pot
edificar. A qui li he d’enviar jo ? escolti, informe desfavorable ? una nau en sòl rústic ?
No. I enrere. No, no, l’Ajuntament, la Junta de Govern Local de CIU ho envia a
urbanisme. I Urbanisme, evidentment, l’11 de desembre de 2002, diu “denego aquesta
petició”. Però l’abril de 2004 hi ha un tercer avís de l’ajuntament que diu “es requereix
una altra vegada a EEPSA perquè suspengui immediatament les obres que està
portant a terme”. O sigui, perdoneu, però és que no dono crèdit : si jo estava veient
aquest expedient i jo no donava crèdit. El 12 de maig de 2005 arriba un quart avís :
“s’incoa expedient d’obres executades sense llicència consistents en ... un paviment i
es requereix de nou a EEPSA perquè suspengui immediatament les obres”. Home,
que a algú li diguis que suspengui immediatament les obres al 2002 i al 2005 li tornis a
dir, és que és una mica inoperant. Algú s’ho havia d’haver fet mirar : però jo els
asseguro que li faré mirar jo, doncs. Perquè jo li dic a algú que al 2002 pari unes obres
immediatament i al 2005 li torno a dir, o sigui, immediatament són tres anys ? O potser
haurem de debatre què vol dir la paraula “immediatament”, perquè potser servidor és
molt curtet i “immediatament” són més de tres anys ? Consideracions de l’informe : “La
precedent exposició dels antecedents explicats amb les construccions ja existents,
clar, de l’empresa EEPSA, dóna testimoni d’una successió d’actuacions
administratives no tancades i/o prescrites que fan complicat el seu anàlisi”. Informe del
Vicesecretari d’aquest municipi. És això el què pretenia CIU ? que la nau ja estigués
feta i que les actuacions administratives haguessin pogut prescriure ? Si aquesta
dilatació en el temps i aquest fer veure a partir del 2005 que allà no ha passat res, era
aquest l’objectiu ? Que ara ens trobéssim davant un cas que vulguem actuar i ja hagi
prescrit ? Si és així, aquest Alcalde emprendrà accions judicials contra qui hagi fet
aquest tema. En defensa dels interessos de Sant Fruitós de Bages, que ningú
s’equivoqui; en defensa dels interessos de Sant Fruitós de Bages. “De la consulta dels
expedients, es desprèn, entre altres, que EEPSA va construir una nau sense llicència”.
Bé, primer informe d’un arquitecte municipal el juny de 2002 : informe de l’arquitecte
municipal en d ata 22 de juny diu “l’emplaçament d’aquestes obres no és autoritzable,
ja que existeix un expedient de disciplina urbanística obert de les obres que s’estan
realitzant. I a més, la possible obra que s’està fent, està ocupant zones verdes
públiques”. I l’Ajuntament agafa el projecte de la nau i l’envia a Urbanisme per veure si
li dóna permís. Bé, és que a aquest arquitecte que el tenien per tonto ? Però és que el
14 de juliol de 2002, un mes més tard, l’arquitecte ho torna dir “ a la vista de la
documentació complementària presentada” – o sigui, l’Ajuntament li diu a aquest
senyor que porti documentació complementària – escolti, si la nau no es pot fer, ni
documentació complementària ni històries : no es pot fer. Aquest senyor porta
documentació complementària i l’arquitecte torna a dir “vista la documentació
complementària referent a la construcció d’una nau industrial en sòl no qualificat, cal
informar en els mateixos termes de l’informe anterior”. Per tant, són desfavorables.
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Això s’envia a Urbanisme. El 30 d’abril de 2004 i el 10 de maig de 2005 un altre tècnic
municipal, que no era el mateix del 2002, torna a dir “En referència a l’execució des
moviments de terres i la preparació dels terrenys per l’ús d’un magatzem d’elements
prefabricats de formigó, és un ús que s’està duent a terme a un sòl no urbanitzable i,
per tant, el qual no és possible fer”. Jo és que no dono crèdit, no dono crèdit. Quatre
informes de dos tècnics diferents dient que no es pot fer, tres expedients, quatre
expedients oberts dient-li que pari immediatament les obres i la nau està feta. Els
convido a que si no la coneixen, demà al matí vagin a veure la nau. 2.000 m2 i 14
metres d’alçada. No veure-la ? vostès em disculparan, no vull fer el comentari.
L’Ajuntament va incoar un expedient de protecció de l’ordre de la legalitat urbanística a
conseqüència de les obres realitzades sense llicència. En tenia coneixement. Una part
del sòl qualificat com a zona verda i una part en sòl no urbanitzable. Fixeu-vos l’11 de
desembre és quan la Comissió d’Urbanisme al 2002 diu que allò queda denegat;
podien dir “va, mira, l’Ajuntament, va, vinga, fes”. Urbanisme al desembre del 2002 diu
que allò no es pot fer, però aquest senyor al 2005 segueix fent la nau. Per tant, aquí ja
no hi ha possibilitat equívoca de fer veure que no es veia. Per sort, al tractar-se d’un
bé de domini públic de zona verda, no existeix límit de temps per la seva recuperació,
però sí per la sanció. O sigui, ens podem trobar que això es recuperi però no li puguem
posar cap multa a aquest senyor, perquè les ocupacions de les zones verdes no
prescriuen, però la capacitat de dir-li “paga, perquè has fet una cosa que no podies”,
això sí que prescriu. Però mentrestant, l’empresa s’ha enriquit, perquè ha treballat en
aquella nau.
Respecte les infraccions urbanístiques, certament les obres realitzades per EEPSA
sense llicència, constitueixen una infracció urbanística. No ho diu l’Alcalde, ho diu
l’informe del Vicesecretari. I la legislació urbanística regula el procediment que s’ha de
seguir. I evidentment, el què no s’ha de seguir mai és “jo faig la nau, després demano
si la puc fer, com que ja tinc la nau feta, després paralitzo l’obtenció del permís per
poder fer la modificació”. Què cal concloure ? que l’expedient de restauració de la
legalitat urbanística incoat a EEPSA ha caducat. Per tant, ara hem de tornar a obrir,
que és el què farem avui, aquest expedient, perquè ha caducat. Ha caducat per la
negligència de la gent que ha governat Sant Fruitós de Bages perquè no es podia
haver deixat mai que això succeís. I va succeir amb la connivència de qui estava en
aquest municipi governant. El mateix que va passar amb l’expedient de CAYVOL. I el
mateix que va passar amb el Club Vaji 2000. Aquí tothom podia fer el què li donava la
gana. Conclusions : es procedeix a instruir la legalitat física alterada i l’ordenament
jurídic infringit per les obres executades sense llicència. Per tant, s’ha d’incoar
expedient per l’adopció d’aquestes mesures de restauració de la legalitat física
alterada per les construccions sense llicència d’una nau, emplaçada en part en zona
verda, com hem dit i en part en sòl no urbanitzable. Donem audiència a titular actual
que és Prefabricats Pujol, de 15 dies perquè digui a veure què ens ha d’explicar. Hem
d’incoar expedient per recuperació de les zones verdes. I recuperar per la via
administrativa el bé municipal. Com diu una locució que surt per tot, diu “a los hechos
me remito”. Els portaveus dels grups municipals han de fer alguna aportació ? Sr.
Casero ?
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Estem en una situació no volguda, però realment greu. I hem d’iniciar aquest
procediment perquè realment crec que legalment li pertoca a l’ajuntament. Per tant,
evidentment, ........ 24 però volem deixar la voluntat clara, és que la voluntat de l’equip
de govern és per cerciorar la veritat, com no podia ser o no hauria de ser d’una altra
manera. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cedeixo la paraula
al regidor Roger Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Com més temps un
projecte, com comentava abans, també prou complicat – sí que és cert que ve del
2002 – en aquell moment hi ha prou documents, que vostè ha explicat molt bé, en els
quals es va fer requeriment diverses vegades perquè aquesta empresa deixés de
construir la nau. També és cert que més d’una vegada es varen fer inspeccions per tal
de corroborar el què els serveis tècnics estaven dient i efectivament, aquesta nau va
acabar sent construïda, vostè ha dit el 2005; doncs el 2005. També és cert que està en
una zona verda en la qual no és possible. També és cert que està en una altra part
d’aquesta zona ... perdó, una altra part d’aquesta nau està en sòl no urbanitzable, però
sí que ha obviat un tema que a mi realment em sap greu, Sr. Batanés, perquè cada
vegada retreu coses de fa molts anys i argumenta coses a mitges.
Aquest expedient és molt més extens. Aquest expedient disposa de moltes reunions
de tècnics , de l’equip de govern, de la Comissió d’urbanisme de Barcelona amb la
qual es va intentar una i una altra vegada resoldre aquest conflicte. Sí que és cert que
aquesta empresa, en els anys que ha portat aquesta nau en marxa, s’ha beneficiat de
disposar d’aquests terrenys municipals, és cert. Però això no obvia que a l’equip de
govern, va haver-hi des del 2010 fins.... perdó, des del 2002 fins el 2011, treballés per
intentar trobar una solució. Si vostè no ho ha vist, en aquesta casa hi ha un pilot de
documents en el qual es feien modificacions puntuals del Pla general, en el sentit no
de beneficiar una empresa, sinó per trobar una solució consensuada. Tot això ho ha
obviat en les seves explicacions, la seva alteració que “aquí sempre... no sé que...”.
Vaig al tanto amb qui vol acusar, Sr. Batanés, vagi al tanto amb qui vol acusar, perquè
si vostè té la sort d’estar uns quants anys aquí, no m’agradaria que algun dia algú
vingués al darrere i també li pogués dir el què vostè m’està dient ara. Segurament
quan en aquell moment es va fer d’aquesta manera, no era per beneficiar l’empresa,
segur que no. D’aquí hi ha tots els requeriments que hi ha, no varem estar amb les
mans creuades. En cap moment. S’han anat fent passos. I a partir del 2005, al cap
d’Urbanisme, el Sr. Palou va tenir multitud de reunions amb aquesta empresa, amb els
seus advocats i amb el seu gabinet de planejament per mirar de trobar una solució.
24
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Evidentment, el nostre interès no era enderrocar la nau, no era el nostre interès. Però
si s’hagués hagut d’acabar fent, i ara tindrà la nostra aprovació en aquest sentit, s’ha
d’acabar de fer si no hi ha una altra solució. Però intentem trobar una solució per no
haver d’arribar a l’últim moment. No pot dir que hi ha hagut desídia en aquest cas,
perquè no.... no, no digui que hi ha hagut desídia, perquè hi ha molts informes i hi ha
molta documentació en tots aquests anys; i evidentment, hi ha fortíssimes
informacions que aquí no es recullen a l’informe perquè eren informacions dels serveis
tècnics. I els serveis tècnics no aixequen acta cada vegada que parlen amb una
persona o amb l’altra. No aixequen acta. Sí que aixequen acta quan el polític de torn li
requereix per un tema o per un altre o quan aquest document-informe ha d’anar a una
comissió informativa o a una Junta de Govern Local. Per tant, el què li puc dir és que
aquest equip de govern va fer mans i mànigues per intentar resoldre aquest tema. Es
va anar a diferents reunions amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per intentar
torbar solucions. La promotora va presentar un pilot de modificacions del Pla general
per intentar encabir aquesta nau dins el Pla general de Sant Fruitós. Llavors, jo puc
agafar el seu repte de quan temps estarà vostè per ensorrar aquesta nau ? Fàcil,
perquè, clar, ara vostè arrribarà i la setmana que ve donarà quinze dies a aquesta
empres i pel què veig, per la festa major de Torroella ja tindran la nau a terra. Escolti
no funciona així l’urbanisme, no vulgui explicar a les persones d’aquesta sala que no
funciona així l’urbanisme. I vostè ho hauria de saber. I si tant malament es van fer les
coses, com és que el regidor d’urbanisme que ara hi ha no va obrir la boca des del
2001 fins el 2011 sobre aquest tema ? És sorprenent, no ? per tant, suposo que tenia
coneixement que aquí les coses s’estaven fent, s’estava treballant en aquest sentit ?
Que al final no ens varem sortir ? Possiblement. Que ara aquesta empresa ha estat la
que ha de pagar... ? Perdoni, jo veig que aquí el requeriment el fa l’empresa, no el fa
vostè, el fa l’empresa “trobar una nova solució”. Possiblement aquesta empresa
Prefabricats Pujol té interès en arreglar la situació. És més, vostè no sé si ho sap, si ha
parlat amb el Sr. Pujol, però nosaltres sí, en el seu moment. I quan va comprar
l’empresa a EEPSA, ja li varem advertir : “escolti, Sr. Pujol, vostè està comprant un
immoble que està en un terreny no edificable i en una zona verda”. Es va advertir. I ell
n’era molt conscient d’això. I ell tenia ganes d’arreglar aquesta situació. Tant és així,
que presenta un pilot de planejaments nous. Una altra cosa és que es tombi des de
Barcelona, una altra cosa que la Comissió d’Urbanisme no ho accepti. D’acord ?
Home, no em digui el que ha dit, perquè crec que s’ha passat una mica, no hem
d’arribar a aquest extrem d’intentar “machacar” d’una forma.... un equip de govern que
va estar-hi molts anys, que es van fer coses mal fetes, però també se’n van fer de ben
fetes. Per tant, no sigui tant taxatiu amb aquesta qüestió, perquè de vostè em sap molt
greu, perquè com també és tècnic, aquesta situació és molt complicada. I què volia
que féssim ? Que enviéssim el guàrdia civil a aturar les obres ? La .... no té potestat 25
. Intenti-ho vostè a enviar un mosso a acabar les obres il.legals. intenti-ho. No ho
aconseguirà, vostè no té potestat per aturar unes obres directament. Vostè pot fer tota
la documentació que vulgui; pot aixecar tots ..........26 models que vulgui. Però vostè per
25
26
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aturar les obres no té potestat, Sr. Alcalde, té potestat un jutge. Per tant, digui’m que si
en aquell moment no s’han fet les coses, no va ser per la no voluntat de l’ajuntament.
L’Ajuntament tenia voluntat per arreglar les coses i per això hi ha tants informes. I per
això se’ls va donar tants anys. Per la intenció de l’equip de govern i de l’Ajuntament i
dels tècnics d’arreglar la situació. Segurament no es podrà arreglar, potser fins i tot
s’haurà d’ensorrar, però escolti’m, li donem l’enhorabona, jo li donaré l’enhorabona si
aconsegueix ensorrar aquell edifici. Ara, no al 2025, eh ? Faci-ho aquest any, si us
plau.
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia, vostè m’ha escoltat quan jo he parlat ? Perquè el
convido a què agafi la transcripció de tot el què he dit i em diu en quin moment he dit jo
que vull enderrocar aquesta nau ? en quin moment he dit jo que vull enderrocar
aquesta nau ? Jo l’únic que vull és el què diu la llei : restablir la legalitat. Que jo hagi dit
que jo vull enderrocar aquesta nau i que ha d’estar enderrocada i no sé quines
tonteries deia abans de la festa major de Torroella, això s’ho ha tret vostè de la
màniga. I el convido, li dic, a que agafi la transcripció del què he dit i em digui en quin
moment aquest Alcalde ha dit que la meva intenció és ensorrar aquesta nau. No, no, la
meva intenció és el què diu la legalitat. I hi ha un informe que ha fet el Vicesecretari
d’aquest Ajuntament d’unes quantes pàgines, on ell, com a conclusió, diu que s’ha de
fer això. Escolti, doncs, jo m’ho crec. I per tant, és el què demana aquest Alcalde, que
es restableixi la legalitat. I vostè em diu que un Alcalde no hi pot fer res. Tots hem
estat de sort que vostè no hagi estat mai Alcalde. Perquè un Alcalde sí que pot fer.
Escolti, jo puc anar a la guàrdia civil o jo puc anar a un jutjat i entrar un document i
instar al jutjat a que paralitzi aquella obra. Si llavors el jutjat no ho fa i aquell senyor fa
la nau, haurem d’anar a veure el senyor jutge, però el què no puc dir jo, és “com que jo
no puc i ho ha de fer el jutge, doncs ja no li dic i que faci la nau”. No, no. Sr. Grandia a
què estem jugant. A què juga vostè ? Eh que el que pot aturar una obra és un jutge ?
vostè ho acaba de dir. Doncs, el Sr. Alcalde si no pot aturar l’obra ha d’anar a entrar un
escrit al jutge i dir-li “Sr. Jutge, que miri, que no me’n surto; un cop, dos cops, tres
cops, quatre cops, dos mil,...; Sr. Jutge, pari aquella obra perquè jo no vull ser
responsable.” Això ho pot fer l’Alcalde ? Doncs, si no ho va fer l’Alcalde, ens haurà
d’explicar perquè no va anar al jutjat, si vostè em diu que és qui pot parar l’obra ?
M’està intentant justificar i donar cobertura a una il.legalitat urbanística greu ? si com
vostè diu, que “bé, es va anar fent i varem tenir 25 reunions i anar... “, perdoni, vostè
no podia haver començat mai la nau. I després fem 25 reunions amb Urbanisme ? No,
no, és que si no hagués fet la nau, hagués fet l’edificació i després l’hagués pogut fer.
És que el què és més bo és que segurament l’hagués poguda fer de forma legal
aquesta nau, és que això és el més bo. I deliberadament es decideix no fer-ho. Això sí,
després, quan la nau està feta, 25 reunions amb Urbanisme, a veure com ho
solucionem, .... No. Un altre fet que a mi també em preocupa del que`ha dit vostè.
“Vigili si acusa algú, que no sigui que vostè faci alguna cosa malament i després se
l’acusi a vostè”. Escolti, si jo faig alguna cosa malament, que m’acusin, la puc fer jo. I
si algú ha fet alguna cosa malament, no acusar-lo, perquè si mai fas alguna cosa
malament, ell no m’acusi a mi. Això és el que fa la classe política d’aquest país ?
Doncs tenim un problema. Perquè si jo veig que hi ha una cosa que és presumptament
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delictiva, però no dic res perquè si jo faig alguna cosa delictiva durant aquests anys,
després jo li pugui dir, “mira, jo no vaig dir res...”. Per favor. És que vostè això ho ha
dit clarament. Vigili vostè si és Alcalde uns quants anys, no faci alguna cosa malament,
perquè poder algú es recordarà del què ha fet ara. Compte, compte, compte. Compte.
I si servidor fa res malament, és el què hi ha. Però el què no faré és no dir-ho perquè
així, “mira, jo et tapo allò teu i tu em tapes allò meu l’endemà”. Compte perquè això és
moltes vegades el què porta a la ruïna a la classe política i a que després vagi a votar
un 40% de la gent. El Sr. Palou no sé quantes reunions va fer, però desgraciadament
no hi ha res documentat. Res.
El Sr. Pujol, si a vostè li ha dit recentment que ho sabia tot o no parla amb la seva filla
o algú menteix. Perquè jo he parlat amb la seva filla, perquè el Sr. Pujol ja no porta els
temes, els porta la seva filla. I la seva filla em va dir per activa i per passiva i davant de
més gent, que era la primera vegada a la seva vida que sentia que aquesta nau era
il·legal. I pot riure el què li doni la gana. Pot riure el què li doni la gana, Sr. Grandia. No,
és que no fa riure, fa plorar. Fa plorar, Sr. Grandia, veig que coincidim. La filla del Sr.
Pujol a mi em va manifestar que no ho sabia. Escolti, si ho sabia i a mi em diu això, el
problema és seu; no és meu ni de vostè. És d’ell. Per tant, en aquest aspecte, no hi
donem més importància. El què no entenc és perquè el juny de 2005 s’acaba tot.
Perquè s’acaba tot el juny de 2005 ? No van governar vostès fins el 2011 ? aquesta
voluntat de solucionar, solucionar, solucionar, perquè documentalment arriba fins el
juny del 2005 ? Si es va fer tanta cosa, jo vull un paper. I si es va anar al Jutge, porteume un paper, perquè si aquell paper no hi és i l’últim que figura registrat arriba fins el
juny de 2005, segueixo sense entendre-ho i sobretot .....27 de no fer el què ens toca
fer com a administració pública. I és ara anar als senyors d’EEPSA i dir “bé, va, no
passa res”. No passa res, no, fem-ho. I si això es pot legalitzar, fem-ho. I per això
l’Ajuntament dóna 15 dies a l’empresa perquè digui. Però el fet que no es pugui
legalitzar, no li treu fet delictiu. Si el fet que als 15 anys de feta es pugui legalitzar, vol
dir que es podia fer ? Si el fet que 15 anys després un fet delictiu es pugui solucionar,
ja queda perdonat el delicte ? jo crec que no. Bé, doncs, passem a l’aprovació.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Perdó, sr. Alcalde, torn de rèplica.
Sr. Alcalde-President : Torn de rèplica ? Doncs...
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : I per
al.lusions del Sr. Grandia, m’agradaria respondre.
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia, què ens respondrà vostè ? després. Sí ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Faci
el què consideri oportú. El Sr. Grandia deia que el regidor d’urbanisme actual durant
27
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no sé quants anys no havia obert la boca. Ho dic perquè les persones que han estat
en aquests últims anys als Plens, el Sr. Grandia seia on s’ho mira el Xavier ara i
servidor de vostès seia on seu ara el Sr. Grandia. I qualsevol tema que no estava
d’acord l’oposició davant el govern de majoria absoluta de CIU, hi havia una resposta
que sempre deia “i si vostè no està d’acord, aquí té la porta dels tribunals per anar-se
a queixar”. Això ho havia sentit unes quantes vegades. ................. 28 no li devia
funcionar. Aquesta era la resposta que cada vegada tenia per part de l’equip de
govern. Jo sempre li he donat una resposta, Sr. Grandia, jo suposo que també la
recordarà, a no ser que tingui amnèsia selectiva : “nosaltres no estem per judicialitzar
la política municipal”. Per tant, això li havia dit més d’una vegada, més de dues i més
de tres. Per tant, la responsabilitat és seva, perquè vostè forma part de l’equip de
govern. Jo penso que amb .............29 vostè s’ha ficat en un jardí; s’ha ficat en un jardí.
I recordo que quan vostès sí que han començat a judicialitzar la política de Sant
Fruitós. Doncs, escolti, cadascú és responsable dels seus actes. Per tant, si vostè ara
vol fer-me responsable a mi com a membre de l’oposició o com a partidari del tripartit
que té la culpa de tot, doncs ara la té el Tomàs Casero, ja li accepto. Però realment
vostè sap que la inactivitat administrativa es produeix bàsicament perquè el polític no
ha fet la feina que li ha dit que havia de fer el tècnic. I el tècnic, com molt bé ha dit el
Sr. Alcalde, els va avisar moltes vegades del què s’estava fent i la responsabilitat
política és la que no va actuar. I això és així., per tant, com que això ja no és una
simple endreça d’allò que està desendreçat, sinó que és cosa que va més enllà, li
torno a dir el mateix: feu el que considerem que pertoca fer i a partir d’aquí, anirem
dient com es solucionen els temes. Segurament que per la festa major de Torroella, no
passarà absolutament res. Anem veient. Per tant, també li demano que ens faci
confiança en el seguiment que haurem d’anar fent en aquest tema i en altres que més
endavant també aniran sortint. Perquè clar, la cosa no s’acaba aquí.
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, no contestaré al Sr.
Casero. Directament, el contestaré a vostè. Quan he expressat l’opinió que vostè anés
al tanto en aquest sentit, no ho deia en el sentit d’amagar absolutament res. Vostè
igual que qualsevol altre ha de demostrar – no ha de demostrar, no – ha de creure en
el què està dient i en el què està fent. I com que vostè – i aquí vaig, per aquí anava el
tema – vostè des del primer dia ens acusa, acusa al públic, acusa a la gent que ens
acompanya en aquesta sala al grup municipal de CIU que portarà ex-regidors, exalcaldes, diputats, etc, als tribunals per multitud de temes. I jo li feia referència a això :
vagi al tanto perquè a cada Ple i a cada sessió va acusant que portarà a tothom als
tribunals. Només feia referència en aquest sentit. No en el sentit d’amagar res a ningú.
I simplement, el no comentari en el sentit d’aquest dictamen, evidentment que tindrà la
nostra confiança; és que no ha de ser un altres. El Sr. Batanés ha dit moltes vegades,
indirectament no ho ha dit, potser no, llegiré el dictamen a l’àudio, però indirectament
28
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ha dit que volia ensorrar la nau. Després ho ha arreglat i ha acabat dient que es podia
fer una modificació del Pla general. És que això és el què hem intentat tots aquests
anys. És que no ha estat res més que això : ha estat intentar fer una modificació
puntual del Pla general en aquell àmbit per poder substituir les zones verdes, poder
modificar la zona verda, si calia, poder comprar en un altre àmbit que el promotor
comprés en un altre àmbit la zona no urbanitzable. Això urbanísticament és possible,
vostè ho sap molt bé, oi que sí ?
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Doncs aquest era el nostre
objectiu : el nostre objectiu era intentar trobar la manera, evidentment, que això fos
legalitzable. Que està dient que no hi ha documents del 2005 : ho desconec. M’ho crec
perquè ho diu vostè, però no ho deu haver trobat. No dic pas que no. Però el què sí li
puc dir és que hi havia moltíssimes propostes per part de l’empresa promotora per
intentar trobar aquesta solució. I això no eximeix de la culpa del què van fer. No retiro
cap d eles meves paraules anteriors, però no l’eximeix. Aquesta gent són culpables del
què van fer i per això, fins a certa data, hi ha tots els expedients i tots els informes. Per
tant, no estic eximint en cap moment. Vull que això quedi molt clar, també.
Sr. Alcalde-President : Bé, sempre aprofitem qualsevol punt per escampar. Jo crec que
servidor no acusa a cada Ple a portar a tothom als tribunals, però si dono aquesta
sensació, doncs, la meva intenció no és aquí al venir a portar a ningú als tribunals,
més enllà d’aquells que, si algun dia convé, la fiscalia cregui convenient. La meva
funció, evidentment, no és venir aquí a portar als tribunals a ningú. Vostès podien
aturar-ho. Qui governava podia aturar-ho. Ho torno a dir, no em vull fer pesat i no
serveix dir “bé, després ja mirarem si ho arreglem; i portem no sé quants anys
intentant-ho”. No, és que vostè no podia fer la nau. No podia fer-la. I havia d’aturar-ho.
És que segurament, vostès estaran pensant “que pesat aquest Alcalde”, doncs sí, no
podia fer la nau. Perquè a mi, si vol, el cas de CAYVOL consta d’inici d’expedient
perquè un tècnic municipal passar per allà i diu “ep, aquí hi ha un pont grua” i ja estava
consumat. I per tant, a partir d’aquell moment, “aquest ha fet aquí un pont-grua” que no
li podia fer. Vinga, va, som-hi”. Aquest no és el mateix cas. A aquell senyor, el primer
expedient que se li obre, és quan ja està fent moviment de terres. Per tant, no és allò
de “un dia varem passar per allà i hi ha una nau de 2.000 m2 i 14 metres d’alçada”.
No, no, no. No intentem justificar l’injustificable. I no em vull estendre més però
simplement és un tema de gruix. I és un tema de gruix, no perquè ho digui l’Alcalde de
Sant Fruitós de Bages, perquè l’Alcalde de Sant Fruitós pot dir que hi entén d’algunes
coses, no hi entén de totes i també s’assessora. I jo li asseguro que aquest expedient,
algú que se l’ha mirat per assessorar l’Alcalde de Sant Fruitós en benefici de Sant
Fruitós de Bages, s’ha dut les mans al cap. I per tant, no pateixi, Sr. Grandia, si és que
pateix, no pateixi, farem el què s’hagi de fer, com ha dit el Sr. Casero. No deixarem de
fer res del què s’hagi de fer. I simplement, aquesta és la situació, perquè és que no pot
ser una altra. Perquè qui no actua podent actuar, és còmplice del delicte. I això no ho
diu l’Alcalde de Sant Fruitós , ho diu la llei. I jo no vull ser còmplice de cap delicte. I per
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tant, he d’actuar. O sigui, jo ara no puc dir : no faig res. Perquè en sóc còmplice i no en
vull ser, com és lògic. Ni ningú de nosaltres , pot ser-ho. Passem a votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

16. Donar-se per assabentat el Ple corporatiu de la constitució de la
Comunitat d’usuaris d’abocament dels sectors de la Serreta.
En data 3 de maig de 2012 es va subscriure un conveni per mitjà del qual els
propietaris i usuaris de les activitats causants dels abocaments que es troben ubicats a
la Serreta, sector urbà, i a la Unitat d’Actuació UA 16a La Serreta es constitueixen en
la Comunitat d’usuaris d’abocaments atenent al que disposa la legislació sectorial (
text refós de la Llei d’aigües ) i els seus reglaments de desenvolupament.
Aquesta comunitat té el caràcter de corporació de dret públic i està adscrita a l’ACA.
A efectes del present conveni, l’Ajuntament actua únicament com a agent impulsor i
testimonial de l’operació de constitució de la comunitat d’abocaments.
L’Alcalde proposa que s’elevi al Ple acord en el sentit següent :
Donar-se per assabentat el Ple corporatiu del conveni signat en data 3 de maig de
2012 entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i els particulars ( propietaris i usuaris
d’activitats dels sectors de La Serreta ) dirigit a la constitució de la Comunitat d’usuaris
d’abocaments dels sectors de La Serreta.
Sr. Alcalde-President : El Sr. Tomàs Casero ens explicarà en què consisteix aquesta
comunitat d’usuaris d’abocament.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Gràcies. L’equip de govern considera que aquesta és una bona notícia perquè vol dir
que s’estan fent coses dins el sector de La Serreta, precisament per evitar els
abocaments. Aquest és un dels passos que ens demanava l’Agència Catalana de
l'Aigua per poder acabar de regularitzar tot el sector mentre es fa tota la urbanització
complerta i el sistema de clavegueram va directament allà a la depuradora de Sant
Fruitós de Bages. Bàsicament és això. És un pas més amb la col.laboració de tots i
cadascun dels propietaris de les empreses.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, alguna aportació per part dels portaveus dels grups
municipals ? Jo, si em permeten, afegiré que estic realment content d’haver assumit
aquesta signatura d’aquest conveni, d’haver participat en què es signés això. I vull
felicitar sobretot el Sr. Tomàs Casero com a regidor de l’àrea perquè jo crec que hem
fet una feina molt important; als serveis tècnics municipals també, gràcies per la
puntualització, Sr. Casero. Però realment això és un pas molt important per poder
donar solució al desgavell que hi ha al sector de La Serreta i, per tant, jo volia
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

73

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

transmetre aquesta felicitat d’haver pogut signar aquest conveni. És donar-se per
assabentat, per tant, no votem.
El Ple en pren coneixement.

17. Aprovació de la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20 :
cap al bon govern ambiental i l’economia verda.
El Ple de l’Ajuntament, en data 3 de juliol de 1997 va aprovar adherir-se a la Xarxa de
Pobles cap a la Sostenibilitat.
El Ple de l’Ajuntament, en data 14 de març de 2012
l’Ajuntament al Pacte d’alcaldes.

va aprovar l’adhesió de

Vista la voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de treballar per a una millor
sostenibilitat del seu entorn amb l’objectiu de crear un futur més positiu per als seus
conciutadans.
Atès que en el marc de la 12a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat es va aprovar la Declaració de Vic pel compromís local envers
Rio+20: cap al bon govern ambiental i l'economia verda.
Atès que la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de
Barcelona han obert un portal anomenat www.riomes20.cat amb l'objectiu que sigui
l'aparador de Catalunya a la Conferència per al Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides Rio+20, que se celebrarà a Rio de Janeiro aquest mes de juny. El
portal, que ja és operatiu, restarà obert fins a finals d'any. El web contempla espais de
participació, amb l'objectiu de recollir la percepció i els interessos de la ciutadania i ferlos visibles a Rio+20. El web està programat per garantir la navegabilitat i la correcta
visualització per a tots els dispositius amb capacitat de navegació, inclosos mòbils i
tabletes.
Atès el text de la declaració, obrant a l’expedient.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Promoció
del Territori, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Adherir-nos a la Declaració de Vic aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat en la XII Assemblea celebrada en la capital osonenca.
Segon.- Notificar aquest acord al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
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Sr. Alcalde-President : El regidor de Medi ambient, el Sr. Xavier Racero, ens explica
aquest compormís local.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Seré breu. Dir-vos que la
declaració de Vic són membres, en aquest cas, de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la sostenibilitat. En aquest marc, aprovar la declaració de Rio +20 atès que és el 20è
aniversari de la conferència de les Nacions Unides sobre medi ambient, que va tenir
lloc també en aquesta ciutat brasilera el 92, ara fa vint anys. I tracta de resumir les
millores de les polítiques ambientals a nivell internacional ............ aquesta assemblea,
aquesta declaració. 30
Sr. Alcalde-President : Els portaveus, alguna cosa a afegir ? Cap d’ells. Per tant,
passem a la votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

CMI de Serveis a la Ciutadania
18. Aprovació de convenis amb entitats i associacions.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves competències en
matèria de cultura, ve manifestant la voluntat de cooperar i donar suport a les entitats i
associacions de Sant Fruitós de Bages que amb les seves activitats dinamitzen i
promouen la cultura, les tradicions i l’associacionisme mitjançant la formalització dels
corresponents convenis.
L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Cultura, té la voluntat de donar continuïtat a
aquests vincles de col·laboració amb diverses entitats, establint la pauta de
l’esmentada col·laboració a través de la figura del conveni.
Vistes les propostes de convenis a subscriure amb les entitats que consten a
l’expedient.
Tenint en compte que la competència per l’aprovació dels convenis correspon al Ple.
Vista la proposta de la regidoria de Cultura i el text dels convenis que consten a
l’expedient es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Personals, l’adopció del següents
Es proposa al PLE municipal, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de
Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels següents
30
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ACORDS:
Primer .- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure
amb l’Associació de Geganters i Grallers per tal de reconèixer el marc de
col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament; aprovar la despesa de 1.800 € amb
càrrec a la partida 42.338.48908 del pressupost municipal per a l’exercici 2012 en
concepte de subvenció per contribuir a les despeses que representen les activitats
d’aquesta entitat; i disposar el pagament de la subvenció en les condicions
establertes al conveni : 1.260 € (70%) a la signatura del conveni i 540 € (30%) a la
presentació de la memòria i justificació.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.012/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
l’Agrupació Coral de Sant Fruitós de Bages, per tal de reconèixer el marc de
col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament; aprovar la despesa de 900,00 € amb
càrrec a la partida 42.335.48911 del pressupost municipal per a l’exercici 2012 en
concepte de subvenció per contribuir a les despeses que representen les activitats
d’aquesta entitat; i disposar el pagament de la subvenció en les condicions
establertes al conveni : 630 € (70%) a la signatura del conveni i 270 € (30%) a la
presentació de la memòria i justificació.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.013/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

Tercer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
el Col·lectiu de Recerca Històrica, per tal de reconèixer el marc de col·laboració
entre aquesta entitat i l’Ajuntament; aprovar la despesa de 1.500 € amb càrrec a la
partida 42.334.48922 del pressupost municipal per a l’exercici 2012 en concepte de
subvenció per contribuir a les despeses que representen les activitats d’aquesta
entitat; i disposar el pagament de la subvenció en les condicions establertes al
conveni : 1.050 € (70%) a la signatura del conveni i 450 € (30%) a la presentació de la
memòria i justificació.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.014/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
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Quart.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
la Xarxa de Sant Fruitós de Bages per tal de reconèixer el marc de col·laboració
entre aquesta entitat i l’Ajuntament; aprovar la despesa de 2.000 € amb càrrec a la
partida 42.334.48902 del pressupost municipal per a l’exercici 2012 en concepte de
subvenció per contribuir a les despeses que representen les activitats d’aquesta
entitat; i disposar el pagament de la subvenció en les condicions establertes al
conveni : 1.400 € (70%) a la signatura del conveni i 600 € (30%) a la presentació de la
memòria i justificació.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.015/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

Cinquè.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquests convenis.
Sisè.- Condicionar les subvencions concedides a la justificació de l’aplicació dels fons
d’acord amb la normativa municipal aplicable, en els termes que s’assenyala als
convenis aprovats i que consten a l’expedient.
Setè.- Notificar el present acord a l’àrea de Cultura i a la Intervenció municipal.
Autorització de despesa i addenda al conveni de cessió d’ús del
Pavelló Municipal d’Esports com a condicions especifiques per la
subvenció del cost de funcionament d’aquesta instal·lació respecte de
personal laboral (no tècnic) conforme a la consignació pressupostaria
prevista per l’exercici 2012.
Vist el contingut del conveni subscrit en data 28 d’octubre de 2004 amb l’entitat local
Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE) amb l’objecte de regular les condicions de la
cessió d’ús a precari del Pavelló Municipal d’Esports on, entre altres, s’estableix com a
deure de l’Ajuntament (pacte 5è):
a) A atendre el cost de funcionament del pavelló respecte del personal laboral (no
tècnic), neteja, calefacció, enllumenat, reparacions, ampliacions, etc
Atès que la cessió regulada al referit conveni actualment es troba vigent conforme al
previst al pacte 3r.
Vista la instància subscrita pel Sr. Josep Mensa Ferrer com a President de l’Associació
Sant Fruitós d’Esports (ASFE) presentada en data 24 de maig de 2012 amb registre
d’entrada núm. 2012/2173) mitjançant la sol·licita el pagament del cost de personal de
consergeria conforme el previst al conveni de referència adjuntant com a document
annex un estudi del cost anual per al 2012 que incorpora els imports totals
corresponent a costos en concepte de sou del personal laboral assignat a les funcions
de consergeria de la instal·lació (tant del titular principal com del personal substitut per
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la jornada de diumenge) per temporada (d’01/09/2011 a 31/08/2012) amb el següent
desglossament:

Personal
Titular principal
Substitucions
(diumenges)

Despeses mensuals
2 pagues extres
(x 12 mesos)
29.312,00 €
3.429,02 €
2.336,42 €
(no s’indica de forma separada els imports corresponents a
mensualitats i a pagues extres, entenent-se que aquesta
quantitat és la suma de tots dos conceptes)

TOTAL

total
32.741,02 €
2.336,42 €
35.077,44

Vist l’informe subscrit pel Tècnic de Cultura en data 28 de maig de 2012 mitjançant el
qual es proposa l’aprovació de la despesa i el pagament a l’entitat ASFE de l’import
per fer front al cost del personal de consergeria del Pavelló Municipal d’Esports a partir
del contingut del conveni vigent i de la instància presentada per l’entitat (que adjunta
com annexos), tot indicant que “en el pressupost municipal vigent 2012 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages hi consta una partida segons aquest epígraf i
dades:
ORG
46

PROG
341

ECO
48909

DENOMINACIÓ DESPESA
Subvenció ASFE Personal

IMPORT
34.481,53 €

Atès que a l’expedient obrant un document comptable de retenció de crèdit (RC) amb
número d’operació 220120003264 d’import 34.481,53 € aplicat a la partida
pressupostària 46 341 48909 SUBVENCIO ASFE PERSONAL.
Vist l’informe de Secretaria de data 29 de maig de 2012 obrant a l’expedient on, a
partir de la documentació tramesa per l’àrea gestora de l’expedient, s’indiquen les
necessitats procedimentals en la tramitació d’aquest expedient i en la gestió de la
subvenció en modalitat directe formalitzada mitjançant conveni per tal de donar
compliment als requeriments fixats per la legislació vigent en matèria de subvencions.
Atès que la competència per la tramitació d’aquesta proposta correspon al Ple
municipal conforme el previst a les bases d’execució del pressupost.
Es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania (Serveis Personals), l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar com addenda al conveni referit el document annex per la seva
subscripció com a tràmit necessari per procedir al pagament de la subvenció en
compliment de la normativa vigent aplicable per aquesta modalitat de subvenció.
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 34.481,53 € a càrrec de la
partida pressupostaria 46 341 48909 SUBVENCIO ASFE PERSONAL del pressupost
vigent a favor de l’entitat local Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE) inscrita al
Registre d’Entitats Esportives amb número de registre 06588 en concepte de
subvenció en modalitat directa formalitzada mitjançant conveni subscrit en data 28
d’octubre de 2004 (cessió d’ús del Pavelló Municipal d’Esports).
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria als efectes de la
formalització de les operacions comptables que es deriven del present acord i a l’àrea
d’Esports.
Quart.- Notificar el present a l’entitat Associació de Sant Fruitós d’Esports (ASFE).
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, el regidor d’Entitats, el Sr. Isidre Malagarriga ... Em
comenta, el Vicesecretari que farem la fórmula que seguim normalment, si els sembla
bé, als portaveus de fer el debat conjunt i després votar cada conveni per separat per
si hi hagués algun vot diferenciat. Per tant, li dono la paraula al Sr. Isidre Malagarriga
perquè faci una introducció de les parts que li sembli convenient de destacar d’aquests
convenis.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Hola, bona nit.
No, bé, als convenis, bàsicament s’ha respectat tot el què ja hi havia. Els únics canvis
que hi ha és per exemple, Geganters i Grallers, com que necessiten la furgoneta pickup per a fer els desplaçaments, l’únic que s’hi ha posat és que ens facilitin el nom i el
carnet de conduir d’un parell de persones que són els que sempre fan servir la
furgoneta. La resta s’ha respectat exactament igual que estava.
En quant a l’agrupació Coral, els compromisos que ells adquirien hi hem afegit també
la Diada nacional de Catalunya, l’11 de setembre. La resta també és tot igual.
Al de Recerca Històrica, no s’hi ha tocat res i al de Xarxa tampoc. I allò de l’ASFE,
també exactament igual. Em sembla que no hi ha res més a dir. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : A vostè. Per part dels portaveus alguna pregunta, alguna
qüestió a afegir ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li passo al Sr. Pere
Canyes.
Sr. Alcalde-President : Sr. Pere Canyes de CIU ?
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : Bé, bona nit. Des de CIU,
assegurar-nos que esteu donat continuïtat l’equip de govern que ja es feien amb
l’anterior equip de govern. I a més, que no han patit cap mena de mancança
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econòmica amb els ajuts que els doneu. Per tant, nosaltres us votarem favorablement
en aquests que us he comentat. Com a anècdota, comentar que és la primera vegada
que ens ha sorprès agradablement el Sr. Casero, que també votarà, m’imagino,
favorablement, el conveni de l’ASFE. D’aquest, l’històric no del conveni, però l’històric
sí de plens que ens havia comentat des de l’oposició per les seves crítiques en aquell
conveni en especial. Però també estem contents que sigui així. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. El Sr. Casero, si li vol comentar alguna cosa.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Més
que res assegurar perquè segur que hi haurà públic a la sala que no sabrà de què va
el tema. Hauria de ser més concret en les seves paraules, Sr. Pere Canyes. Jo no
estava en contra del conveni amb l’ASFE, del què estàvem en contra era que el
personal de l’ASFE és un personal que no pertany a l’Ajuntament, però que el paga
l’Ajuntament. .......... 31 El personal que hi ha al camp de futbol és personal de
l’Ajuntament, però en canvi el de l’ASFE no. És personal que està contractat per
l’ASFE però el paga l’Ajuntament. Per tant, era una situació una mica anòmala. La
recança nosaltres la teníem amb el conveni amb l’ASFE. Dir-li que, evidentment, vostè
sap perfectament, - la dificultat i més en aquesta època – per fer alguna modificació en
aquesta situació. Per tant, evidentment, davant la possibilitat que una persona que
està treballant no pugui cobrar, vostè entendrà que votarem a favor.
Sr. Alcalde-President : Endavant, Sr. Canyes.
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU : Bé, reiterar el què he dit
abans. Estem satisfets que , estem a un any o hi ha hagut un any que puguem
modificar o millorar aquest conveni. En tot cas, ... però és igual. Era més aviat un to
humorístic. Però sí ........ 32 des de l’equip de govern es veuen les coses diferents i a
allò que deies que no, ara es diu que .......... 33 . Esperem que sigui en cadascun dels
convenis, com us he reiterat abans. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, senyor.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Li
agraeixo la humorística sessió plenària.
Sr. Alcalde-President : El regidor de l’àrea, el Sr. Malagarriga ha d’afegir alguna cosa o
no ?
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : No, no.

31

No és possible transcriure aquesta part per poca claredat del registre de veu.
No és possible transcriure aquesta part per poca claredat del registre de veu.
33 33
No és possible transcriure aquesta part per poca claredat del registre de veu.
32 32
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Sr. Alcalde-President : Jo afegiré una coseta : hem mantingut els preus, però en
concret, per exemple, el de l’agrupació Coral faran més coses pel mateix preu. Per
tant, home, diguem també... hem millorat. Hem millorat, si més no, aquest aspecte.
Procedim a la votació. Si hi ha gent a la sala d’alguna d’aquestes entitats, enhorabona
i sinó els hi transmetrem.

19. Aprovació de l’inici de l’expedient per a l’establiment del servei d’Aula de
música. Constitució de la Comissió d’estudi.
Resultant que és d’interès per aquest Ajuntament la creació d’una Aula de música que
ofereixi l’oportunitat als veïns d’accedir a un ensenyament musical, el principal
objectiu de la qual sigui la formació i el gaudi d’aquesta, aquest Ajuntament ha iniciat
una sèrie de gestions, que es concreten, d’una banda, en la possibilitat de disposar del
servei de l’Escola de música de Navarcles amb ampliació d’una aula a aquest municipi
que s’ubicarà a l’edifici de la Mínima Congregació del Sagrat Cor de Jesús.
La situació econòmica actual aconsella compartir els serveis entre municipis per tal de
reduir els costos de funcionament i tendir cap a la sostenibilitat dels serveis i, per això,
els dos ajuntaments veuen com a projecte més viable compartir d’Escola de Música de
Navarcles entre els dos municipis.
De cara al bon funcionament del nou centre els dos ajuntaments opten per la forma de
conveni com a eina de gestió, conveni que està en fase d’elaboració sota l’assistència
de la Diputació de Barcelona.
ATÈS que, de conformitat amb l’article 25.2.m) i 66.n) 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, s’atribueix al municipi competències en activitats i instal.lacions culturals
que estan connectats amb la idea de servei públic.
ATÈS que, per decidir sobre l'establiment del servei esmentat és competent el Ple
municipal, prèvia la instrucció de l'expedient oportú amb la redacció d'una memòria
justificativa, un projecte d'establiment i la determinació del règim jurídic de la prestació,
d'acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normes
d'aplicació;
Atès que l’Alcaldia ha de proposar una Comissió d’Estudi encarregada de l’elaboració
d’una memòria justificativa de l’establiment del servei, el projecte d'establiment, en
base a la proposta de conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Navarcles, per tal de
donar-li la tramitació pertinent.
Per tot això, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de
Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels següents
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ACORDS :
Primer.- Prendre la iniciativa per a que dins l’àmbit de les seves competències i previs
als tràmits oportuns s’estableixi la prestació del servei públic local de l’aula de música
amb l’objecte de contribuir i satisfer les necessitats de formació musical dels veïns.
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62 del DL 179/95, de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, constituir una
Comissió d’estudi per la redacció de la memòria justificativa corresponent, el projecte
d'establiment i aquella altra documentació necessària, que estarà formada per les
següents persones:
- Sra. Marta Flotats Riera com a Regidora de Cultura, que actua com a Presidenta.
- Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU
- Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC
- Sra. Manoli Martín i Rey , regidora del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós
Tècnics :
- Sr. Jordi Planell Hernández, tècnic de cultura municipal
- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal.
Secretari :
- el Secretari de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Tercer.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar la documentació
necessària per tal de donar-li la tramitació en un termini màxim de 1 mes.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. La regidora de l’àrea, la Marta Flotats, ens explicarà
l’abast.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, no hi ha gaire més a
afegir. Com ja saben, la intenció d’aquest equip de govern és poder oferir
ensenyaments musicals a Sant Fruitós per conveni amb l’ajuntament de Navarcles. És
per això que portem a aprovació aquest inici d’expedient i la constitució de la Comissió
plena de dones de l’equip de govern i de l’oposició.
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus dels grups municipals, alguna cosa a
comentar ? No ? per tant, passem a votar.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

20. Designació de nous membres de la Comissió d’Estudi per a l’elaboració
de l’avantprojecte de Reglament de prestacions econòmiques de caràcter
social.
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El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 14 de juliol de 2010 va acordar incoar
expedient encaminat a la redacció d’un reglament de prestacions econòmiques de
caràcter social; crear una Comissió encarregada d’elaborar el reglament indicat al punt
anterior. Aquesta comissió estarà integrada per les persones que s’indiquen a
continuació: Sra. Mercè Casals Martínez, que actua com a Presidenta, en representació
del Grup Municipal CiU, o regidor en qui delegui; Sr. Bartomeu Casas i Arola , en
representació del grup municipal ERC-AM, o regidor en qui delegui; Sra. Maria Jesús
Varela Lorenzo , en representació del grup municipal PSC-PM, o regidor en qui delegui;
Sr. Robert Ara i Arqué, en representació del Grup Municipal d’ESF-AM; Sra. Laura Isanta
Puig, treballadora social; Sra. Sílvia Catalan Pretel, educadora social; Sra. Maria José
Fernández Trigo, lletrada, per delegació del Secretari municipal; i disposar que la
Comissió d’Estudi haurà de lliurar a aquesta Alcaldia el projecte de Reglament, per a la
seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de tres mesos.
En data 14.10.10 l’esmentada comissió d’estudi es va constituir i va dur a terme una
primera sessió de treball, prenent coneixement de la proposta d’avantprojecte de
reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, a partir del model de
reglament elaborat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, tenint
en compte pel seu tràmit procedimental que aquest model constituïa un model tipus
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 06.08.10, per la qual cosa
l’Ajuntament pot optar per l’adhesió al mateix amb modificació únicament dels
preceptes que es consideri oportuns d’acord amb la realitat i peculiaritats del municipi
de Sant Fruitós de Bages.
Atès que en la mateixa sessió i ja que el Consell Comarcal del Bages tenia previst
realitzar unes jornades d’orientació i suport als Ajuntaments de la comarca en aquesta
temàtica de prestacions econòmiques de caràcter social, la comissió d’estudis
nomenada va acordar posposar una nova reunió d’aquesta fins que dites jornades
d’assessorament s’haguessin dut a terme, per així poder fer extensiu a tots els
membres de la comissió les orientacions fetes pel Consell Comarcal.
Atès que en el moment actual ja fan finalitzat les jornades d’assessorament esmentades i
ja es poden exposar les conclusions per part dels tècnics socials als membres de la
comissió d’estudis encarregada d’elaborar l’avantprojecte de reglament de prestacions
econòmiques de caràcter social de Sant Fruitós de Bages, la regidora de benestar social
ha emès una providència en data 01.06.12 instant la reactivació d’aquest procediment
administratiu tendent a l’aprovació del reglament.
Atès que la Regidoria de Benestar Social ha interessat en data 1 de juny de 2012 la
reactivació de la comissió d’estudi per l’aprovació d’un nou reglament de prestacions
econòmiques.
Atès que en l’interin d’aquest procediment i mentre el mateix ha estat suspès ha tingut
lloc l’inici d’una nova legislatura i el canvi de consistori i equip de govern municipal, es fa
necessari procedir a la nova designació de regidors integrants de la comissió d’estudis,
quedant els nomenats els mateixos tècnics designats en el seu dia.
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Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar els nous membres que integraran la
encarregada d’elaborar l’avantprojecte de reglament:

comissió d’estudis

- Sra. Cristina Múrcia Caraballo*, com a Regidora de Benestar Social, que actua com a
Presidenta.
- Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal Gent fent Poble
- Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU
- Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós
Tècnics :
- Sra. Laura Isanta Puig, treballadora social.
- Sra. Sílvia Catalan Pretel, educadora social.
- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada, que actuarà igualment com a Secretària
de la comissió, per delegació del Secretari municipal.
Segon.- Disposar que la Comissió haurà de lliurar a l’Alcaldia el projecte de
Reglament, per a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de tres mesos
(sense que computi el mes d’agost).
Sr. Alcalde-President : la regidora Cristina Múrcia, ens explica l’abast d’aquesta
comisisó.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, aquesta comissió
va ser creada als seus inicis a l’octubre de l’any 2010, crec recordar. Era una comissió
que volia treballar un nou reglament de prestacions econòmiques socials al nostre
municipi, però va aturar la seva feina perquè des del Consell Comarcal del Bages es
va prendre la iniciativa de crear un nou reglament consensuat de tots els pobles de la
nostra comarca. I a l’espera d’aquest document es va aturar aquestes feines. Llavors,
aquest document està realitzat i s’incoa a l’espera que torni a córrer i aquesta comissió
pugui tornar a treballar. Aquesta sí que 100% formada per dones. Gràcies.

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

PRECS I PREGUNTES
No es tracten precs ni preguntes a l’ordre del dia de la sessió.
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La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-tres hores i trenta minuts.
En prova del qual s’estén la present acta, de la qual cosa el Vicesecretari en funcions
de Secretari de l’Ajuntament, certifica als sols efectes de fe pública.

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