AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE SANT
FRUITÓS DE BAGES EL DIA 11 DE JULIOL 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. 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 onze
de juliol 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. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )

SR. SECRETARI :
Sr. Santiago González Castellanos
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ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 21012.

Degut a que l’esborrany de l’acta s’ha tramès amb una mica de retard i manifestant la portaveu
de CIU que els membres del seu grup no havien pogut fer la lectura complerta, proposa deixar
l’aprovació de l’acta per la propera sessió.
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus i dels regidors, algun comentari ? L’aprovem ?
Alguna cosa a dir, Mercè ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, m’agradaria comentar que jo
he pogut llegir les aportacions que vaig fer personalment i he trobat alguna errada. El meu
company, el Roger Grandia, no ha tingut ocasió de llegir totes les intervencions que ell va fer,
que van ser moltes – va ser un Ple molt llarg. I és possible que hi hagi alguna errada, però que
no podem veure en aquest moment, degut també a que s’ha enviat amb el temps molt just.
Entenem que era una acta molt llarga i que la persona que havia de fer la feina.... ( 2:34 )
Sr. Alcalde-President : Proposa que l’aprovem ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo els demanaria, si no els sap
greu, que l’aprovéssim el Ple vinent.
Sr. Alcalde-President : Algun inconvenient per part d’algun regidor, algun portaveu ? Cap
inconvenient ? Doncs ho deixem en aprovació pel proper Ple que es celebrarà al mes de
setembre.
L’Alcalde demana la conformitat de la resta de grups i es dóna conformitat.

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
2.

Donar compte dels Decret 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 :
• Decret d’Alcaldia de data 7 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes del mes de JUNY72012 del preu públic per la
prestació del servei de llar d’infants municipal al centre “Les Oliveres”, per un import de
14.705,00 € ( relació núm. 06/2012 ).
• Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a l’entitat
AAVV Torroella a la utilització de la Plaça del parc i camp de futbol de Torroella per la
celebració de les activitats de la festa major, amb ocupació únicament dels dies 15, 16, 17,
22, 23 i 24 de juny de 2012 i se’ls cedeix material municipal divers.
• Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la despesa
es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament al diari Regió 7 per la publicació d’un anunci
oficial d’informació publica d’un projecte en sòl no urbanitzable consistent en l’ampliació del

2
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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
Vicesecretaria

Mas de la Torre del Pont de Cabrianes , amb càrrec a la partida pressupostària
12.920.22603.
• Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a XXXX
a la utilització del parc del polígon Riu d’Or per dur a terme una festa infantil d’aniversari
amb ocupació únicament del dia 18.6.12 en horari de 16:30 a 20:30 hores com a màxim.
• Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a l’entitat
AAVV Rosaleda a fer ús de les instal.lacions del camp de futbol petit de gespa artificial i
dels vestidors, el dissabte 17 de juny de l’actual en horari de 10:00 a 12:00 hores.
• Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a XXXX
a la utilització del parc del polígon Riu d’Or per dur a terme una festa infantil d’aniversari
amb ocupació únicament del dia diumenge 17.6.12 en horari de 16:00 a 21:00 hores com a
màxim.
• Decret d’Alcaldia de data 12 de juny de 2012, mitjançant el qual es contracta amb
caràcter d’urgència com a auxiliar de geriatria a la Sra. Roser Sotillo García amb un
contracte de treball d’interinitat a temps complert per a substituir a la titular de la plaça amb
reserva del lloc de treball, Sra. Fina Listan, de baixa per incapacitat temporal des del
11.6.12; la durada del contracte serà des del 12.6.12 i fins a la reincorporació de la titular
de la plaça.
• Decret d’Alcaldia de data 13 de juny de 2012, mitjançant el qual es cessa a la Sra.
Paula Márquez de Ascó com a agent de policia local segons nomenament interí aprovat per
acord de la Junta de Govern Local de data 3.10.11 amb efectes del dia 17 de juny de 2012
amb motiu de la reincorporació de l’agent Bernat Teresa Sánchez que finalitza el curs de
formació bàsica .
• Decret d’Alcaldia de data 13 de juny de 2012, mitjançant el qual es contracta amb
caràcter d’urgència a la Sra. Dolors Guitart Castella en qualitat de Directora de la
Residència, amb un contracte de treball d’interinitat a temps parcial (28 hores setmanals)
per a substituir a la titular de la plaça amb reserva de lloc de treball, la qual es troba de
baixa per incapacitat temporal des del passat 7-06-2012, fruit del seu avançat estat de
gestació.; havent d’estar localitzable telefònicament tot el dia.
• Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2012, mitjançant el qual es convoca sessió
de la Comissió Especial de Comptes per al dia 21 de juny de 2012 a les 18:00 hores amb el
següent ordre del dia : Examen, estudi i informe del compte general del pressupost de
l’exercici 2011.
• Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a XXXX
a la utilització del parc del polígon Riu d’Or per dur a teme un berenar de fi de curs – classe
P4 de l’escola Monsenyor Gibert durant únicament el dijous 21.6.12 de 17:30 a 20:30
hores.
• Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la despesa,
es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament de la quantitat de 155,76 € al diari Regió 7
per la publicació d’una esquela expressant el més sincer condol i suport a la família i
especialment al regidor Agustí Masana Santamaria per la mort del seu germà, que fou
regidor d’aquest Ajuntament durant la legislatura 1983/1987, amb càrrec a la partida
pressupostària 11.9.12.22601.
• Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la despesa,
es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament de la quantitat de 142.80 € davant la
Prefectura de Trànsit de Barcelona, del canvi de titularitat del vehicle abandonat KIA
SHUMA matrícula 9330 BRH per l’adjudicació de l’esmentat vehicle a la Policia Local per
serveis de vigilància i control de trànsit d’acord amb allò acordat per la Junta de Govern
Local de data 21 de maig de 2012, amb càrrec a la partida pressupostària 32.920.22501.
• Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2012, mitjançant el qual es manifesta que no
procedeix emetre pronunciament respecte a la sol.licitud formulada pel Sr. XXXX en
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representació de DiscBages , S.L. ( i en conseqüència, l’ampliació d’horari sol.licitada no
disposa d’autorització ) conforme al contingut de l’informe tècnic emès per l’enginyer
municipal, en tant que la competència per la resolució d’aquest tipus de sol.licitud en els
termes manifestats per l’interessat no correspon a aquesta administració.
• Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2012, mitjançant el qual s’atorguen als
següents usuaris ajuts individualitzats i se n’autoritza la despesa i el pagament: XXXX, ajut
per alimentació, 200 €; XXXX, ajut per lloguer del pis, 150 €; XXXX, ajut per
subministraments bàsics i aliments de primera necessitat, 201,37 €.
• Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a XXXX
a la utilització del parc del polígon Riu d’Or per dur a terme una festa d’aniversari , amb
ocupació únicament per dijous 26.6.12 de 18:30 a 21:30 hores com a màxim.
• Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2012, mitjançant el qual s’ordena el
pagament de la nòmina i paga extra del personal de l’ajuntament corresponent al mes de
juny de 2012.
• Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de la matrícula d’alumnes de continuïtat del curs 2012/2013 de llar
d’infants municipal al centre “"Les Oliveres" per un import de 2.880,00 €.
• Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per proveir d’una plaça de
treballador/a social en règim laboral temporal amb una jornada laboral de 20 hores
setmanals i creació de borsa de treball, s’aprova la composició del Tribunal Qualificador i
es fixa el calendari per la realització de les proves.
• Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per la creació de borsa de
treball d’auxiliars de biblioteca per cobrir les necessitats temporals que es produeixin durant
un període de 2 anys, s’aprova la composició del Tribunal Qualificador i es fixa el calendari
per la realització de les proves.
• Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
concessió d’ajuts individualitzats als següents usuaris i se n’autoritza la despesa i el
pagament : XXXX, ajut per subministraments bàsics, 295,49 €.
• Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2012, mitjançant el qual s’ordena el
pagament de la nòmina relativa a XXXX corresponent al mes de juny de 2012.
• Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2012, mitjançant el qual s’ordena la retirada
d’un vehicle abandonat marca ROVER model R220 amb plaques de matrícula B-6976-SG,
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 27 de juny de 2012 mitjançant el qual s’ordena la retirada
d’un vehicle abandonat marca AUDI model A8, sense plaques de matrícula i amb número
de bastidor que no coincideix amb el vehicle, 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 27 de juny de 2012, mitjançant el qual s’ordena la retirada
d’un vehicle abandonat marca CITROEN, model AX, amb plaques de matrícula B-3986OY, 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 27 de juny de 2012, mitjançant el qual s’atorga llicència a
l’interessat per l’ocupació temporal de la via pública amb el muntatge d’unes atraccions de
fira i venda d’alimentació, per la celebració de la Festa Major de Sant Fruitós de Bages
2012, els propers dies 28, 29, 30, 31 de juny i 1 i 2 de juliol .
• Decret d’Alcaldia de data 3 de juliol de 2012, mitjançant el qual s’aprova la llsita
definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per la creació de borsa de
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treball d’auxiliars de biblioteca per cobrir les necessitats temporals que es produeixin durant
un període de 2 anys , mitjançant procediment d’urgència.
• Decret d’Alcaldia de data 3 de juliol de 2012, mitjançant el qual s’aprova la Memòria
valorada dels treballs a realitzar pe aclarir la franja de prevenció d’incendis forestals a la
urbanització de Les Brucardes, redactada pels serveis tècnics municipals, per un import de
12.686,92 € ( IVA inclòs ), que té consideració d’obra ordinària; i es sol.licita al
Departament de Medi Ambient una subvenció per 4.500 € per l’execució de les actuacions
compreses a la memòria esmentada.
• Decret d’Alcaldia de data 4 de juliol de 2012, mitjançant el qual es contracta amb
caràcter d’urgència al Sr. Albert Pallàs Estatuet amb un contracte de treball d’interinitat a
temps parcial ( 28 hores setmanals ) per a substituir al Sr. Angel Oliveres, de baixa per
accident de treball, durant el període d’obertura de les piscines municipals de Sant Fruitós
de Bages, amb efectes des del 5.7.12 i fins l’11.9.12, data en què es tancaran les piscines
municipals.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2012, mitjançant el qual es decreta la
finalització de la mesura de clausura temporal de l’activitat consistent en l’elaboració de
pizzes desenvolupada per Pastisseria Gold , S.L. amb emplaçament al carrer Monturiol , 9,
conforme a la declaració de conformitat en acústica.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2012, mitjançant el qual s’aprova la despesa i
el reconeixement d’obligació corresponent a la relació de factures núm. 41/12, composada
de 3 factures i que suma un total amb IVA inclòs de 797,00 €.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes del mes JULIOL/2012 del preu públic per la prestació
del servei de llar d’infants municipal al centre “"Les Oliveres" per un import de 13.650 €.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei municipal de SAD
del mes JUNY/2012 per un import de 402,21 €.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei municipal de
TELEASSISTÈNCIA del mes JULIOL/2012 per un import de 528,38 €.
Sr. Alcalde-President : algun en concret que li interessi comentar ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, la Sra. Manoli, si us plau, si
ens pogués explicar, la Sra. Manoli o la Sra. Cristina Múrcia, referent al Decret d’Alcaldia de
data 13 de juny de 2012 mitjançant el qual es contracta amb caràcter d’urgència a la Sra.
Dolors Guitart Castella en qualitat de Directora de la Residència. Ja som coneixedors que la
Directora que té la plaça està en estat de gestació, que calia una persona que la substituís; en
principi, varem entendre en el pressupost municipal la partida que havien disposat, que venia a
través de l’empresa que ja ens està prestant servei d’infermeria – així la Regidora Cristina
Múrcia ja ens ho va comunicar; al final, han fet una contractació directa de personal, però els
què ens ha estranyat són les hores : veiem que és una contractació, però de 28 hores
setmanals. Si ens poguessin explicar el motiu pel què s’ha fet només de 28 hores la
contractació d’aquesta persona.
Sr. Alcalde-President : Qualsevol de les dues regidores, Manoli Martín o Cristina Múrcia ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : La respondrà la Cristina,
perquè jo tenia preparada la resposta de l’àrea de Contractació, però com que és un tema
d’organització a nivell de les hores, la Cristina ho té més per mà.
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Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, bona nit a tothom. A
veure, el fet que la contractació d’una persona fos només de 28, s’esdevé que les tasques que
la Dolors haurà de fer les haurà de desenvolupar de 8 a 1 de dilluns a dijous i el divendres
l’horari és de 8 a 5 de la tarda. Llavors, hem fet diferent gestions perquè la noia que ens porta
el servei d’infermeria pugui venir les dues hores que tenim de servei d’infermeria, íntegrament
pel centre. Llavors, la medicació va apart de les tasques diàries de la noia que fa el servei
d’infermeria que estic comentant : les fa la farmàcia. Llavors, queden moltíssimes hores lliures; i
tota la gestió burocràtica de la farmàcia que s’esdevenia del tema de la medicació, la fa la
Dolors .... 1 desenvolupar avui la seva feina.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’està dient que el responsable
de la medicació serà la farmàcia que ens proporciona els medicaments ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : El responsable de la
preparació de la medicació, sí : serà la farmàcia .......... 2
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però el responsable tècnic
continuarà sent la infermera de supervisar aquesta medicació ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, per suposat. Ella l’haurà
de supervisar, però no l’haurà de preparar : té una feina molt laboriosa de col.locar els blisters,
.... llavors, clar, com suposo que tu bé saps, aquesta feina li ocupava ben bé mitja horeta cada
dia de la preparació : ara tenim la preparació d’un blíster, quan s’ho val – sempre hi pot haver
alguna modificació per la patologia d’algun resident – però la seva feina ara ha quedat
deslliurada la infermera , tant ella com .......... 3 part de l’atenció directa als residents.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I si no és molt demanar, a quina
farmàcia farà ... ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Ho farem a través de les
farmàcies de Sant Fruitós : s’ha parlat amb les tres farmàcies que tenim aquí, s’ha començat en
una i anirà passant així; quan hagi fet quatre mesos, perquè totes puguin tenir el mateix temps i
el mateix benefici, al cap i a la fi; i ho farem així. I estan, en principi, totes d’acord. I ja està.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Llavors, hem d’entendre que
aquest servei ja serà per sempre ? O sigui, que la infermera ja no tindrà aquesta tasca ?
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Optimització de recursos, no ? se’n diu això ? Algun altre Decret per
comentar ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, també en referència a una
substitució de personal, a la substitució del Sr. Angel Oliveras que com sabem ha tingut un ......
Sr. Alcalde-President : La data del Decret ?
1

No es pot transcriure el present fragment per la poca qualitat del registre de veu
No es pot transcriure el present fragment per la poca qualitat del registre de veu
3
No es pot transcriure el present fragment per la poca qualitat del registre de veu
2
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El Decret és de 4 de juliol de
2012, pàgina tres, cap al final. Bé, la contractació també es fa per 28 hores setmanals i també
hi ha una reducció de les hores de feina d’aquesta persona; i voldríem saber també com ho
pensen organitzar.
Sr. Alcalde-President : El regidor Isidre Malagarriga li respondrà. Si us plau.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Bona tarda a tothom.
Bé, tots sabeu, l’Àngel Oliveras es va fer mal i calia buscar un substitut ràpid perquè la piscina
ja està en marxa. Llavors, es va agafar aquest senyor i hi ha menys hores, perquè l’Àngel, la
feina que feia, feia tasques de manteniment d’allà; i ara aquest senyor només fa el
manteniment únicament i exclusivament del què és el sistema de bombes, el sistema de control
de l’aigua i tot això. La resta, ja no, perquè si s’ha de fer alguna cosa més .......... 4 Per això es
va fer 28 hores.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Optimització de recursos. Molt bé, algun altre ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, cap més.
Sr. Alcalde-President : D’acord.
El Ple en resta assabentat.
3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local en sessions de 4 i
18 de juny de 2012.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local corresponents a les
sessions de 4 i 18 de juny de 2012.
Sr. Alcalde-President : Doncs, el mateix. Si hi ha algun punt que els puguem aclarir, endavant.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No n’hi ha cap.

No hi ha intervencions per part dels grups municipals.
4.

Informació de les regidories.

Sr. Alcalde-President : Jo passaré la paraula als regidors de l’equip de govern perquè comentin
aquells punts que considerin que és d’interès per la ciutadania sobre decisions que s’han pres.
Li passo la paraula, en primera instància, a la regidora Cristina Múrcia, perquè comenti un
Decret corroborat per Junta de Govern Local sobre la plaça de treballadora social i la borsa de
treball generada.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, tal i com vaig comentar
en aquest Ple extraordinari que abans mencionàvem del 30 d’abril, des de la regidoria de
4
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Serveis Socials es creu del tot necessari l’ampliació del seu equip humà : estem en un moment
en què els serveis socials estan desbordats i bé, en aquesta Junta s’inicia l’expedient per a la
contractació d’una treballadora social per incorporar al nostre municipi i així poder reduir les
llistes d’espera que estan per atendre als usuaris.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Cristina, també, si vols comentar els ajuts individualitzats
corresponents a aquest últim període.
Sra. Cristina Múrcia Caraba
allo, regidora del grup municipal PSC : Bé, entre el 4 de juny i el 28 de juny, per Decrets
d’Alcaldia que s’han signat, també s’han atorgat un total de 2.609 € a diferents famílies del
nostre municipi per ajuts individualitzats per a necessitats bàsiques com llum, sostre, aigua, ....
També hi ha l’import de 600 € que s’atorga a l’entitat Cáritas, prèvia demanda seva, perquè no
arriben ara mateix a poder donar demanada a totes les ofertes que estan tenint. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. El regidor Agustí Masana també us comentarà un tema
referent a un Decret sobre la franja de protecció d’incendis, en concret, a Les Brucardes. Tres
de juliol.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí,
bé, com es ve fent cada any, s’ha aprovat la memòria valorada dels treballs que es van fer a la
franja de prevenció d’incendis forestals - concretament al terme de Les Brucardes -, que es
tracta de fer el manteniment, sobretot, perquè ja es va fer una primera actuació més important
del manteniment de la .......... 5 de tota la franja perimetral de la urbanització de Les Brucardes.
Sr. Alcalde-President : Agustí, també si ets tan amable, ens comentes el tema de criteris per a
l’’autorització d’ús d’espais públics en el nostre municipi.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí.
Degut a que darrerament estan entrant bastants instàncies a l’Ajuntament per a poder fer ús
d’espais públics municipals per part dels veïns, en concret de zones verdes – en la majoria, són
per celebrar festes infantils -; i atès que l’article 12 de la ordenança municipal de convivència
ciutadana fixa les normes, o sigui, disposa que el procediment per autoritzar la celebració
d’aquestes festes o la utilització d’aquests espais; i també fixa unes normes que regirien com
es condicionen aquests acords; i aquestes normes, ara per ara no existien, s’ha cregut
convenient aprovar uns criteris i unes condicions per aquestes celebracions de festes i
activitats en espais públics.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Gràcies, Agustí.
Sr. Alcalde-President : El regidor Tomàs Casero també ens comentarà uns punts d’interès. Un
d’ells és el tema dels accessos a Sant Fruitós a través de l’Avinguda Girona.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bona tarda a
tothom. Bé, aquest és un condicionament de carrers, una millora d'accessos a l'avinguda
Girona, que està davant del què és la part, el famós carrer que està davant del col.legi Paidos, i
el què farem serà fer un aparcament provisional per descongestionar tota aquella zona pel què
fa al tràfic rodat. I estem en condicions d'assegurar, gairebé, que aquesta obra ja està en fase
5
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d'adjudicació; per tant, la nostra voluntat i esperança és que durant el mes d'agost quedi resolta
aquesta actuació.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. El regidor Isidre Malagarriga també ens comentarà
alguns temes d'interès. Isidre, tenim l'adhesió al conveni marc de La Xarxa Local
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, informar-vos que
s'ha signat el conveni marc amb la Diputació pel conveni marc d'integració a la Xarxa Local de
Consum, que entre altres coses, a través de l'Agència Catalana de Consum ens dóna dret a
poder tenir dades d'arrels tècniques, programari informàtic, estadístiques de consum i altres
coses. Bàsicament, és això.
Sr. Alcalde-President : També, Isidre, tenim el tema de les obres de manteniment del parquet
del pavelló.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, el parquet del
pavelló està bastant fotut, li convé una repassada. Bé, s'han presentat dos pressupostos i el
què s'ajusta més de preu i tot és l'empresa Garzón, que són de Navarcles aquesta gent. I
pujarà un total de 22.996,73 euros, tot el polit i pintat una altra vegada del parquet. Hem de
mirar de cuidar-lo perquè val molts diners.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. La regidora Manoli Martín també ens comentarà alguns temes :
un d'ells és la borsa de treball que s'ha fet per la biblioteca.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : M'has descol.locat ara. Quin
era el ... ?
Sr. Alcalde-President : És un decret de 26 de juny, provocat ? per la Junta de Govern Local de
4 de juny. Tres punt cinc.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, com ja sabeu, perquè es
va comentar a la pàgina web i a diversos mitjans de comunicació, es va aprovar la llista de la
..... la convocatòria per fer la borsa d'aspirants de la biblioteca. És un servei que tenim acordat
amb la Diputació de Barcelona per portar a terme les vacances d'estiu. L'altre dia es va fer la
convocatòria i es van presentar 48 candidats, dels quals dos més no complien els requisits; les
entrevistes es van fer el dia 6 de juliol i el dia 9 de juliol es va publicar ja la persona que ha
superat aquest procés. D'aquesta forma la biblioteca romandrà oberta durant els mesos d'estiu.
Sr. Alcalde-President : Manoli també, si vols comentar la modificació de l'horari de tarda dels
dijous.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Doncs la proposta que es va
dur a terme al Consell de representants dels treballadors té dos objectius : un és apropar
l'horari d'obertura de les tardes a l'horari de finalització de les escoles i d'aquesta manera la
gent no havia d'anar a casa i després tornar per fer gestions; i un altre dels objectius que
teníem era la conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors : el fet de començar l'horari
a les sis enlloc de a les cinc suposava que estava molta estona aquí; d'aquesta manera
aconseguim escurçar el què és l'horari de dinar i sortir una mica abans. Les hores que fem són
les mateixes però distribuïm una mica l'horari de manera que tothom en surti beneficiat.
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Sr. Alcalde-President : Per últim, Manoli, si pots comentar el redisseny de la pàgina web i del
portal d'entitats.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, doncs, des de l'àrea de
Comunicació, Informàtica i TIC ens trobem que la pàgina web que tenim a l'ajuntament, tot i ser
un model que ens va donar Diputació perquè es va crear el 2008, té unes mancances perquè
hem volgut aprofitar les xarxes socials, els espais de participació de la Diputació a la nostra
web ; i no queda molt clar, la distribució que té - si hi heu entrat alguna vegada, - queden unes
mancances blanques el fet de d'aprofitar els espais, doncs, per fer .......... 6 a la Diputació de
Barcelona, a veure si podem, com a servei de la Diputació, ens poden refer la pàgina web
perquè sigui molt més senzilla i molt més dinàmica a l'hora de fer arribar les notícies als nostres
veïns.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. La regidora Marta Flotats, per últim, també ens
comentarà alguns punts d'interès per a la ciutadania : un d'ells, la creació d'una nova
associació que ha estat inscrita a l'ajuntament de Sant Fruitós .
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bona tarda a tothom. A la passada
Junta del 4 de juny es va aprovar la inscripció al Registre d'entitats municipals com a entitat
local de Sant Fruitós de Bages, el Club de la Guitarra; aquest és un col.lectiu sense personalitat
jurídica i que per les seves característiques pot ser d'interès comú i enriquir la identitat social i
cultural del nostre poble.
Sr. Alcalde-President : També Marta hi ha un tema de sol.licitud d'ajuts que s'han fet per la llar
d'infants. S'ha presentat, s'ha sol.licitat, els ajuts....
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Com sabeu, hi ha hagut bastant
polèmica i s'ha escrit molt als mitjans de comunicació els ajuts que la Generalitat donava per
les llars d'infants : han anat reduint el seu import fins a passar de 1.800 a 1. 1,600 que al final
seran de 875 pels curs 2012-2013.
Sr. Alcalde-President : Tenim també per informar un tema de subvencions, que són la
sol.licituds per a la programació estable de Cultura.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, perquè les retallades també ......
Diputació encara ha ofert aquest any, una subvenció per adherir-nos al programa d'activitats
culturals també per aquest any 2012.
Sr. Alcalde-President : I per últim, acceptació de la col.laboració de la Xarxa d'Espais Escènics.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : I a Sant Fruitós, com bé sabeu,
tenim un espai que és el Teatre Casal Cultural i s'adhereix a la Xarxa d'Espais Escènics a la
qual s'ofereix com a espai perquè Diputació hi pugui presentar els seus espectacles.
Sr. Alcalde-President : Bé, fins aquí la informació de les regidories.
El Ple en resta assabentat.

6
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MOCIONS
5.
Moció que presenta el grup municipal CIU per tal de dotar a aquest
ajuntament d’un reglament regulador de participació dels regidors i regidores i
dels grups municipals als mitjans de comunicació i difusió municipals.
El Ple coneix la moció del grup municipal CIU que presenta mitjançant la seva lectura la Sra.
Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU,:
“MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DE l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES EL
GRUP MUNICIPAL DE CiU PER TAL DE DOTAR A AQUEST AJUNTAMENT D’UN
REGLAMENT REGULADOR DE PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS
GRUPS MUNICIPALS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIO MUNICIPALS.
Atesa la potestat reglamentària i d’autoorganització que en l’àmbit de llurs competències
ostenta aquesta Corporació Local i atès que l’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix
específicament, amb l’objectiu de garantir el dret d’accés als grups polítics i als regidors als
instruments d’informació i difusió municipals, i que diu textualment: “El Ple de l’Ajuntament ha
de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i
difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions
i els butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un
reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups
municipals constituïts al si de la corporació”.
Atès que el Grup Municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ està plenament convençut que al
conjunt de Grups Municipals ens pertoca dotar a aquest Ajuntament d’un instrument que
garanteixi la veu, l’expressió, la democràcia i la pluralitat política i de sensibilitats que
representa aquest consistori en tots els mitjans de comunicació i difusió públics, com a mandat
de la ciutadania que exigeix a les institucions democràtiques i a llurs representants democràtics
majors índex de transparència i maduresa.
Atès que per a garantir aquesta participació de tots els Grups Municipals i regidors en la
informació corporativa, cal dotar a aquest Ajuntament d’un REGLAMENT REGULADOR DE LA
PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS, que contempli la constitució d’un
Consell Municipal d’Informació i Difusió amb representació de tots els Grups Municipals,
que tingui com a funcions les d’establir les línies generals de contingut dels mitjans de
comunicació i difusió municipals, la proposició d’implantació d’altres mitjans de forma directa o
indirecta, la proposta de formes de comunicació i informació i, en general, actuar com a òrgan
col·legiat de participació, assessorament i control en l’àmbit de la formació i difusió municipals.
Atès que el mes de maig de 2012 l’Ajuntament ha editat el primer “Butlletí Municipal” amb una
tirada de 1500 exemplars i amb Dipòsit Legal B-16334-2012, i que aquest mes de juny ha editat
el segon d’aquests butlletins, en els quals només hi ha participat l’equip de govern i no s’ha
donat accés al grup municipal de CiU, únic grup a l’oposició, incomplint així l’article 170.2 de la
Llei 2/2003.
Atès que a la resta de mitjans d’informació municipals, com ara la web municipal, el facebook i
el twitter, tampoc es dóna cabuda a tots els grups municipals, tal i com regula la llei 2/2003.
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Per tot l’exposat el Grup Municipal de CONVERGÈCIA i UNIÓ, proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Ple perquè constitueixi una Comissió amb representació de tots els Grups
Municipals per tal que procedeixi a l’elaboració d’un REGLAMENT REGULADOR DE LA
PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS.
Segon.- INSTAR al Ple perquè un cop elaborat el REGLAMENT REGULADOR DE LA
PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS, previ el seu estudi i debat, sigui
aprovat pel Ple d’aquesta Corporació Local i, així dotar a aquest Ajuntament d’un instrument
que asseguri la participació i la pluralitat política i de sensibilitats que representa aquest
consistori.
Tercer.- INSTAR al conjunt dels Grups Municipals a participar activament en els treballs
d’elaboració del REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I
REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
MUNICIPALS, i a aportar-hi llurs experiències i suggeriments.”
Sr. Alcalde-President : Passo la paraula al grup de CIU.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes gràcies. Llegiré
textualment la moció perquè tothom pugui conèixer-la. ( La regidora llegeix la moció ).
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sra. Casals. Prego resposta als portaveus dels altres grups
municipals. Comencem per Imagina't.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Si
no hi ha inconvenient, cedeixo la paraula a la regidora Manoli Martín.
Sr. Alcalde-President : Cap inconvenient.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : L'agrupació municipal Imagina't
Sant Fruitós votarà en contra de la moció presentada pel grup municipal CIU. Des de l'àrea de
Comunicació s'està treballant en aquest reglament de participació dels regidors i grups
municipals.
Suposem que la proposta que fa el grup municipal de CIU ve motivada per la còpia del
reglament que l'ajuntament de Castellbisbal adjunta a l'expedient 2511 de 6/14/2012 pel
contracte menor de serveis per a l'edició mensual d'un butlletí municipal ( disseny, correcció i
impressió ) que es va portar a la Junta de Govern Local en data 16 d'abril i que es va donar
compte al Ple mes de maig.
Des de l'àrea de Comunicació i juntament amb les àrees afectades, Secretaria i Serveis
Jurídics, s'està redactant una proposta d'aquest reglament que valori els mitjans de
comunicació existents actualment al nostre ajuntament, xarxes socials, webs, butlletins i altres
espais de participació que s'han creat des de la nostra entrada al govern. La particularitat del
format d'un sol full DIN A-4 del nostre butlletí i del seu format determinat amb la voluntat que
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sigui una forma de comunicació que no comporti una despesa excessiva al consistori, està fent
que aquesta tasca sigui més lenta. En relació amb l'incompliment de l'article que esmenta de la
Llei 2/2003, recordar-li el grup municipal de CIU i als assistents a aquest Ple, que el grup
municipal de CIU estava governant quan es va aprovar aquesta llei; i que, de fet, s'editava un
butlletí municipal, el “Portaveu”, que casualment es va deixar d'editar a partir del gener de
2003. Van transcórrer vuit anys des que es va governar i durant el que haguessin pogut fer
aquest reglament. No consta cap esborrany que demostri la intenció de fer-lo i regular la forma
de participació dels que abans estaven a l'oposició. Poden estar tranquils, que hi estem
treballant : estem buscant referents a Ajuntaments que ja han fet els seus deures i ja han
regulat la participació dels regidors i grups municipals als mitjans de comunicació, per exemple
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, el de Sabadell i el mateix Castellbisbal que s’adjunta a
l’expedient de contractació del butlletí.
També estem estudiant el tractament que se li dona al terme dins el què és l’Associació
Catalana de Municipis.
Puntualitzar l’afirmació que fan quan diuen que no els hem donat accés al
l’Ajuntament no consta cap sol.licitud per part del grup municipal de CIU per la qual
ha negació expressa d’aquest equip de govern a que aparegui o no l’oposició al
nostre ROM reconeix “podran tenir accés als mitjans”, però en cap moment fa
expressa a l’obligatorietat de convidar els grups municipals.

butlletí: a
cosa no hi
butlletí. El
referència

Aclarir que tot i que sembla que l’interès del grup municipal de l’oposició només va per la seva
presència butlletí, el grup municipal de CIU té a la web municipal la mateixa presència que
tenien els grups de l’oposició que hi havia durant el seu mandat.
Que la resta de mitjans de comunicació i de participació nous oberts per l’Ajuntament durant el
nostre mandat fins a dia d’avui, com facebook, twiter, consensus i Mira’t TV Sant Fruitós són
oberts per tothom. Aquest equip de govern i concretament la regidoria de Comunicació no han
actuat en cap moment amb mala fe. I estem treballant segons ens marca el reglament i les
nostres lleis. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Puc fer un parèntesi ? Dolça, si vols canviar-te de lloc,
pots fer-ho, eh ? Perquè et veig patir molt.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : ............. 7
Sr. Alcalde-President : Si, no hi tinc cap inconvenient.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Igualment .....
Sr. Alcalde-President : A banda que mirarem si tenim diners als pressupost per posar-hi una
cortina.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Sí, no, no. El què passa
és que veig que d’aquí a poc ja estarà. Em moc i ja està.
Sr. Alcalde-President : Com vulguis. Si et vols moure, pots fer-ho.
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Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : En principi..... Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Tomàs, endavant, si us plau.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies.
Entenc perfectament la situació de la regidora Dolça Olga.
Sr. Alcalde-President : Perquè et tocava ..... ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Estava de
cara al sol. No és només ...... 8
En referència a la moció que presenten vostès, el grup de CIU, abans de res cal informar als
assistents al Ple que es va donar l’opció de formar una moció conjunta, cosa que al final no va
poder reeixir per motius que després ja esbrinarem. Si em permeten, serà molt breu, però
m’agradaria fer esment a dos dels atesos que vostè presenten a la moció : un és “Atès que el
Grup Municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ està plenament convençut que al conjunt de
Grups Municipals ens pertoca dotar a aquest Ajuntament d’un instrument que garanteixi la veu,
l’expressió, la democràcia i la pluralitat política i de sensibilitats que representa aquest
consistori en tots els mitjans de comunicació i difusió públics”. Perfecte. Aquí, recordar una
cosa que abans la regidora Manoli Martín ha dit que precisament qui va treure aquesta
possibilitat va ser CIU; per tant, són els que van fer que aquesta garantia no hi fos a
l’Ajuntament de Sant Fruitós. A l’Ajuntament de Sant Fruitós, si vostès recorden, hi havia un
butlletí municipal que es deia “El Portaveu”, que es va publicar durant tres anys escassos i que
casualment quan va començar a tornar a governar CIU, el van deixar d’editar, traient totes
aquelles veus que no fossin de CIU i que poguessin haver-hi a l’Ajuntament de Sant Fruitós.
Per tant, la realitat és que vostès quan han estat governant no han garantit aquesta pluralitat
d’opinió de totes les forces polítiques que puguin haver-hi a Sant Fruitós. Això és així. És una
realitat, que val la pena deixar-la constatada perquè tothom sàpiga de què estem parlant.
En el segon dels atesos, en els atesos que vostès diuen que a partir del mes de maig de 2012
l’Ajuntament edita primer butlletí municipal – cosa que és certa – diu : “aquest mes (...) només
hi ha participat l’equip de govern i no s’ha donat accés al grup municipal de CiU, (...) incomplint
així l’article 170”. Jo els afegiria – que és una cosa que vostès saben, però que valdria la pena
també que el públic ho sabés – que ni el grup municipal de CIU ni cap dels altres grups
municipals que hi ha a l’Ajuntament de Sant Fruitós tenen veu dins en aquest butlletí. Per tant,
és un butlletí amb informació de les regidories i dels actes del govern, però que cap grup
municipal per si mateix dona informació dins aquest butlletí.
Llavors, arribem a la Junta de Portaveus que varem fer l’altre dia, dijous passat, amb el qual
se’ls va proposar al grup de CIU de fer una moció conjunta on digués “Això que comenten
vostès el què està al Ple i aquí a la Comissió amb representació dels grups municipals” – per
tant, estaven d’acord a presentar una moció conjunta per tal de fer aquesta Comissió d’estudi
per començar a fer aquest Reglament regulador de la participació. No va ser possible per un
motiu molt concret : perquè CIU va voler afegir un altre punt a aquests tres punts d’acord, un
quart punt que deia que mentre no s’arribés a fer aquest reglament es deixés d’editar el butlletí
municipal. No cal barrejar el què vulgarment es diu “churras con merinas” perquè ja estem
d’acord en revisar, en fer aquest reglament, però que no ens posin aquesta condició, sabent
que això és innegociable pels altres grups municipals. Per tant, considerem que és voluntat de
8
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l’equip de govern, i suposem també del grup de CIU, que es doni la màxima informació d’allò
que s’està fent al municipi, entenem que no podem donar suport a aquesta moció en el ben
entès que el reglament regulador ja està en marxa.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Té la paraula la portaveu de Gent fent Poble.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, Gent fent Poble votarà en
contra d’aquesta moció per la redacció del reglament,per la difusió i comunicació municipal, tot i
que vol deixar constància la nostra voluntat de tirar endavant el reglament i prenem el
compromís de treballar-hi amb la màxima agilitat possible.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Té la paraula el grup de CIU.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, moltes gràcies. En primer
lloc, agrair a la Marta aquest compromís que l’està expressant en aquest Ple; i que, per tant, li
agafarem la paraula; i que realment ens agradaria que fos cert i així es podrà veure quan això
sigui una realitat.
En referència al que han dit la resta de grups municipals, no vull entrar ara en una discussió
inert perquè vostès tenen majoria absoluta – per tant, faran el què els convindrà. Nosaltres com
a oposició, hem de defensar el què creiem que és necessari; i en aquest cas, sí que ha estat a
resultes de l’edició del butlletí, també és necessari que s’havia de reglamentar. La Sra. Manoli
diu que no s’ha actuat de mala fe, però que no se’ns ha convidat perquè no se’ns ha de
convidar. El Sr. Tomàs Casero ens diu que s’intenta donar el màxim d’informació; que no hi ha
cap grup municipal que escrigui al butlletí; bé, evidentment, el butlletí l’edita l’equip de govern i
l’equip de govern està format per tres llistes o tres grups municipals. Per tant, estan escrivint els
tres grups municipals i directament d’una forma a més a més que, és clar, s’utilitza el poder del
govern per poder explicar totes aquelles coses fantàstiques i meravelloses que s’estan fent.
D’això se’n diu publicitat o propaganda pagada amb els diners de tots els contribuents.
Excloent el grup municipal de CIU el què estan fent és, vostès, fer ús d’aquest diners per fer-se
la seva propaganda. Ja li vaig dir a la Junta de Portaveus, el Sr. Tomàs Casero : vostès no
explicaran els errors que estan cometent, vostès no explicaran les coses que no els interessi; a
més a més, estem parlant d’un DIN A-4 a doble cara : evidentment, no es poden explicar
moltes coses. Què explicaran ? El què els interessa. A qui ? Als grups municipals que formen el
poder. Per tant, sí que estan escrivint els grups municipals, Sr. Casero.
Bé, el màxim d’informació : ha dit vostè que intenten donar el màxim d’informació. Evidentment,
és el màxim d’informació que a vostès els convé. I que ha estat arrel de l’edició d’aquest butlletí
que s’ha de fer aquesta reglamentació ? Sí, evidentment. Que els hem demanat que essent-ne
coneixedors no facin res més fins que això es reguli ? perquè un cop ho tinguin regulat, vostès
hauran de donar, hauran de deixar que el grup de CIU pugui escriure. Ho hauran de fer. Sinó,
no serà un butlletí ben fet. Per tant, els hem demanat que deixin de fer aquest butlletí mentre
no aprovem aquest reglament. I s’hi ha negat en rotund. Com vol que ens posem d’acord, Sr.
Tomàs i Sra. Marta ? No ens podem posar d’acord en això. El què no sé és com ens posarem
d’acord en aquest reglament. Entenc que un reglament pugui estar consensuat per tots els
grups municipals : és de lògica, que una norma que ha de regir a tots els regidors hi estigui
tothom més o menys d’acord. Si vostès creuen que el que estan fent està bé, difícilment ens
posarem d’acord. Tot i així, vostès saben que no estan fent bé les coses, i ja porten tres
butlletins. I fins quan ? Fins quan tinguem aquest reglament ? Marta, esperem que sigui aviat,
veurem quants mesos passen. Jo ho deixo aquí sobre la taula. Alguns butlletins s’han fet molt
ràpid i tu ho saps, després en parlarem i alguns tardaran un temps. Bé, doncs, ja ho veurem.
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Sr. Alcalde-President : Sr. Masana ? O Sra. .....
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : A mi m’agradaria .......... 9 a la
Mercè Casals que no faci ús de la seva paraula per a modificar el què nosaltres diem; quan
estigui l’acta del Ple, li aconsellaria que es tornés a mirar el què jo he dit perquè .......... 10
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, gràcies.
Sra. Casals : Quan al butlletí surt publicat l’horari d’obertura de les piscines municipals, això és
propaganda o és informació ? Quan al butlletí municipal surt publicat que comença el programa
de millora de les voreres, això és propaganda o és informació en benefici de la ciutadania de
Sant Fruitós ? Que jo sàpiga, fins a data d’avui, el grup municipal socialista, per posar un
exemple, no ha donat cap notícia al butlletí municipal, com no va poder-la donar l’any 2011, ni
l’any 2010, ni l’any 2009 i així ens podem anar retrotraient en el temps fins l’any 2003, quan
vostès varen deixar de donar veu als grups polítics. Vostès. D’això no .......... 11 Sra. Casals. Li
varem dir a la Junta de Portaveus, li ha reiterat la regidora Marta Flotats i jo mateix li he dit
també a la primera intervenció, que la voluntat de l’equip de govern és de fer un reglament
regulador de participació dels regidors i regidores i els grups municipals als mitjans de
comunicació locals. Jo tampoc estic ara en condicions de dir-li si hi estarem un mes, si hi
estarem quinze dies o tardarem dos minuts. El què sí que li puc ben assegurar i em puc
comprometre davant tots els presents, és que no tardarem vuit anys a fer aquest reglament.
Per tant, li agafo la seva paraula i li ben asseguro que no seran vuit anys.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Casero. Sra. Flotats, res a afegir ? Sra. Casals.

Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Poca cosa més. Sí, gràcies.
Poca cosa més. A la Manoli, perdoni’m, però no sé exactament que és el què he dit que vostè
creu que he mal interpretat o que ........ les seves paraules i he transcrit el què vostè ha dit. En
tot cas, ja llegirem l’acta i si l’hem ofesa, ho sento molt.
I al Sr. Tomàs Casero : quan temps fa que vostè és regidor d’aquest Ajuntament ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Això és
propaganda o és informació ? Des de l’any 99.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Des de l’any 99. Vostè com a
regidor d’aquest Ajuntament ha fet mai la proposta que estem fent ara .......... 12
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No l’he fet,
Sra. Casals. Sap perquè no l’he fet ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
9
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Perquè quan
varem poder, un servidor, ........... els que varem voler, varem crear els que varem crear el
butlletí municipal anomenat “El Portaveu”. Vostès varen ser els que van treure aquesta
possibilitat i vostès van ser els que van negar a la resta dels grups que no eren de la seva
mateixa ideologia, la possibilitat de donar veu a la ciutadania. La realitat és aquesta, Sra.
Casals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Deixi’m que li digui que al 2003,
la Sra. Mercè Casals no era regidora d’aquest Ajuntament i no puc dir quins van ser motius pels
quals es va deixar de fer “El Portaveu”. Podria ser una opció, l’optimització de recursos, com
molt bé ha dit abans el Sr. Alcalde. No ho sé. Ho desconec. I com que ho desconec, no
defensaré ni acusaré aquest fet. El fet que és que vostè ha estat regidor des de l’any 91 i en
cap moment...
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 99.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... 99, i en cap moment ha fet
una petició com la que està fent el nostre grup municipal. Ja està. És així. Ho podia haver fet,
podia haver reclamar que es fes “El Portaveu”, podia haver reclamat moltes coses. Jo estic
cansada, de veritat, d’estar que cada vegada que demanem alguna cosa, haguem de parlar del
passat. Facin el favor de mirar endavant i de ser conseqüents amb el què vostès fan, perquè en
cada cosa que vostès fan s’excusen en el que es va fer anteriorment. Així no anem enlloc. Hem
d’anar endavant, hem de mirar endavant. I en el moment que estem és que vostès han fet un
butlletí municipal, que ja varem discutir de quina forma es feia i el què ens costava - que ara no
ho traurem aquí perquè ja es va discutir aquest fet – i ara estem discutint una altre dia aquest
butlletí. I és que el grup municipal no hi té .......... 13 – el grup municipal de CIU – i n’hi hauria de
tenir. I vostè diu que és informació ? I tant, informació política, Sr. Tomàs, informació política
dels grups que estan governant. I això jo en dic propaganda. Jo i molta gent. I d’això se’n diu
repartir propaganda amb recursos dels altres. Ja està. El què he dit abans : espero que
realment es faci aquesta Comissió, que tinguem un butlletí en el que tothom hi pugui dir la
seva, en el que tothom hi sigui representat i com diem, en el reglament ens puguem posar
d’acord.
Sr. Alcalde-President : Jo, amb el seu permís faré una intervenció i després tindrà el torn de
rèplica, Sra. Casals, per si desitja tancar afegint alguna cosa. A mi em costa de creure la
puresa del què vostès presenten, quan vostès mateixos reconeixen que hi ha un butlletí, una
web, un facebook, un twiter, ... i vostè ha manifestat que el seu grup municipal no té presència
en cap d’aquests elements de comunicació i només li preocupa el deixar fora de combat un
d’ells. La proposta, jo crec, que per ser coherent, sana i creïble, la proposta de CIU hauria
d’haver demanat que es deixés de fer el butlletí, que es deixés de fer la web, que es deixés de
fer el facebook i que es deixés de fer el twitter, etc, etc, etc. Per tant, la puresa de la seva
pretensió jo crec que queda “en entredit” només començar.
I després, em fa gràcia la forma d’expressar-se que utilitza vostè habitualment i després ho
afegeix en el fet que diu “no ens posarem d’acord”; és complicat posar-se d’acord amb algú que
diu “vosaltres feu el què us convé i nosaltres fem allò que s’ha de fer”. O sigui, quan algú creu
que està en possessió de la veritat absoluta i l’únic que fa el què la ciutadania necessita és
vostè; en canvi, nosaltres fem allò que ens convé pagant amb els diners de tots la propaganda
13
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que ens convé, doncs, la veritat, tenim un problema. Tenim un problema i és que vostè té una
visió on tot ha de passar per CIU sí o sí. I ens hem de posar d’acord si volem fer una Comissió
? La intenció és posar-nos d’acord. Vostè, com molt bé sap, acudirà a una Comissió on
segurament farà aportacions molt vàlides, però està en minoria. L’aviso, perquè si és vostè la
que forma part d’aquesta Comissió que crearem, sàpiga vostè quines són les condicions de
governabilitat del nostre municipi. I que vostès faran aportacions bones ? No en tenim cap
dubte, no en tenim cap dubte. Però per arribar a un acord, vostè ha de ser conscient que hi ha
tres grups municipals més que faran les seves aportacions. I en aquest sentit, jo compto que
ens entendrem. I jo crec que els nivells de la seva forma d’expressar-se toquen sostre quan
intenta arengar les masses amb què nosaltres publiquem coses fantàstiques i meravelloses i
que tot això, a sobre, pagat amb els diners de tots. Vull dir, no sé què pretén amb aquestes
falsedats i amb aquesta demagògia a un nivell tan elevadíssim. Com molt bé ha escenificat en
dos o tres exemples, que n’hi podria posar algun mes, el butlletí municipal diu la informació
objectiva : s’ha fet tal cosa i hi ha tal horari. I quan es diu que s’ha fet una cosa, el ciutadà pot
opinar que està molt ben fet o que és una barbaritat. Precisament, el moment en què divulgues
la informació, estàs posant en element de judici a la ciutadania. Quan un equip de govern deixa
de fer publicacions ? Quan té por que la ciutadania sàpiga el què fa i el pugui criticar. I
possiblement, vostè l’any 2003, possiblement qui governava en aquell moment, va decidir
deixar de fer un butlletí perquè el què tenia era por : por de la opinió pública. Aquest govern –
se n’hauria d’alegrar vostè perquè no té por de l’opinió pública, perquè el què fa és expressar
allò que fa. I quan tu expliques el què fas, no estàs dient que ho has fet bé; estàs dient “jo ho
he fet i vostè, vostè i vostè opinaran”. I un ciutadà pensarà “molt ben fet” i un altre pensarà
“molt mal fet”. Però aquesta és la transparència que aquest equip de govern ofereix. I
coincideixo amb el què han dit els companys portaveus que CIU no hi té un espai com a grup
municipal; però Imagina’t tampoc, el PSC tampoc i Gent fent Poble tampoc. I en el què ens
hem de posar d’acord – i espero que així sigui –és que hi tinguem un espai, no només CIU,
sinó tots els grups municipals. I, en aquest sentit era la proposta que nosaltres fèiem perquè
aquesta moció que havíem presentat conjuntament tots; i qui s’hi va negar va ser CIU. Per tant,
a partir d’aquí avancem. Avancem.
I quan jo parlo d’optimització de recursos, sempre és en benefici del ciutadà. Quan podem
contractar una substitució amb menys hores de les que hi havia perquè una altra persona pot
fer-ho, optimitzem recursos en benefici del ciutadà que té el mateix servei per menys diners. Si
optimitzar recursos és deixar de fer el butlletí i deixar de fer coses, perquè el ciutadà tingui
menys coses, això no és optimitzar recursos, això són retallades en pla salvatge. És molt
diferent. Per tant, no digui concretivament coses que no són que ha dit aquest Alcalde.
I no ens acusi de mirar enrere i de no mirar endavant, perquè miri si hem mirat endavant, que
hem fet un butlletí nou. Si haguéssim mirat enrere, haguéssim vist que no hi havia butlletí
durant els últims anys i no haguéssim fet butlletí. Com que nosaltres mirem endavant, hem fet
un butlletí perquè els nostres ciutadans en puguin gaudir. Per tant, hauria de saber què és
mirar endavant i què és mirar enrere. Res més a afegir. Pot concloure.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : De res.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, en primer lloc, dir-li que
nosaltres no tenim intenció de deixar fora de combat cap butlletí, com ha dit vostè, sinó que es
facin les coses correctament, com s’hauria de fer.
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La puresa de la nostra pretensió. Escolti’m, el què volem és això : que es facin les coses ben
fetes i que tothom tingui veu i que es compleixi una llei que hi ha i que penso que tots hem de
complir.
Vostè ha insistit en el tema que no hi ha aportació dels grups municipals, de la resta de grups
municipals, que no n’hi ha de CIU ni n’hi ha dels altres grups : li torno a insistir en el mateix, els
altres grups formen part del govern. Mirem-ho d’una altra manera : parla el govern i no parla
l’oposició, deixem-ho així; així potser ens n’adonarem una mica més bé. El què està clar és que
ha de poder parlar tothom i en aquest butlletí no parla tothom, parla el govern i, per tant, parlen
els tres grups municipals que formen el govern.
En referència al què vostè està dient de per quin motiu es va deixar de fer el butlletí. Bé, jo
penso que està divagant quan està dient que segurament tenim por, està fent unes afirmacions
que trobo que no són massa correctes. Sr. Batanés, ens hauríem pogut posar d’acord
segurament si vostès haguessin admès les modificacions que havíem presentat. El què vull
que quedi molt clar – i a les persones que avui estan aquí a la sala, que els quedi molt clar –
que aquesta moció la va presentar CIU ja fa bastants dies. La varem presentar a l’anterior Ple
però no va ser possible que s’incorporés a l’ordre del dia de l’ordre del Ple. I posteriorment a
aquest Ple, el mateix dia en que havíem de tractar aquesta moció en Junta de Portaveus, a
vostès se’ls encén la bombeta i diuen “ah, mira, la presentarem tots junts”; perquè és així :
vostès varen presentar la proposta de presentar aquesta moció tots junts el mateix dia que
s’havia de tractar, és a dir, la setmana passada, després de pràcticament dos mesos de tenir
aquest document entrat per registre aquí a l’Ajuntament.
Sr. Alcalde-President : No, dos mesos, no. Dos mesos, no.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, uns quants dies. Un mes i
escaig. Més d’un mes, Sr. Batanés, més d’un mes. Per tant, ara no vagin en pla victimista per
dir que si aquí no s’ha consensuat aquesta moció és culpa de CIU. Escolti, nosaltres presentem
uns punts que vostès modifiquen a la seva conveniència per quedar bé vostès amb l’excusa
que hi estan treballant. Escolti, si hi estan treballant, ja portem un mes i escaig des que varem
presentar aquesta proposta. Això ja podia anar a Ple i no, i no hi va. Espero que al mes de
setembre pugui anar Ple. I li dic de veritat, ....
Sr. Alcalde-President : Sí....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... espero que al mes de
setembre això pugui anar a Ple.
Sr. Alcalde-President : És clar....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però que tingui constància i que
la gent sàpiga que aquesta proposta és de CIU, que vostès es van voler afegir al carro per no
quedar malament el dia abans que s’havia de tractar; i que les condicions que vostès varen
posar i que jo vaig intentar modificar una mica, varen ser vostès que no hi varen estar d’acord,
van ser vostès. Res més. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. Passem a votació.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, ES DESESTIMA PER QUATRE VOTS A FAVOR ( 4 CIU ),
VUIT EN CONTRA ( 4 GfP, 2 PSC, 2 IMAGINA’T ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ).
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6.
Moció conjunta dels grups municipals d’adhesió a la moció aprovada el
dimecres dia 6 de juny de 2012 al Consell Comarcal del Bages sobre les millores
necessàries en la mobilitat Manresa-Barcelona.
El Ple coneix la moció conjunta que presenten els grups municipals mitjançant la lectura per
part de la regidora Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU, com a la seva
impulsora:
“MOCIÓ QUE PRESENTEN AL PLE DE l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES EL
ELS GRUPS MUNICIPALS PER TAL QUE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES S’ADHEREIXIN A LA MOCIÓ APROVADA
EL DIMECRES DIA 6 DE JUNY DE 2012 AL CONSELL COMARCAL DEL BAGES SOBRE
LES MILLORES NECESSARIES EN LA MOBILITAT MANRESA-BARCELONA.
Atès que el passat dimecres dia 6 de juny de 2012 va ser aprovada per unanimitat de tots els
grups comarcals i consellers individuals que formen el plenari del Consell Comarcal del Bages
la Moció sobre les millores necessàries en la mobilitat Manresa-Barcelona, i que diu
textualment:
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS COMARCALS DE CIU, ERC, PSC I ELS
CONSELLERS INDIVIDUALS DE PP, CUP, PXC I ICV-EUiA-EPM SOBRE LES
MILLORES NECESSÀRIES EN LA MOBILITAT MANRESA-BARCELONA.
Atès que el Govern català s'ha compromès a tirar endavant les actuacions immediates
per tal de millorar la seguretat de la carretera C-55.
Atès que ja fa molts anys que la C-55 suporta un volum de trànsit diari molt superior a
allò que justifica la seva conversió en una autovia.
Atès que molts ciutadans i ciutadanes del Bages han de realitzar desplaçaments
habituals, per motius de feina, en direcció a l'àrea de Barcelona.
Atès que l'única alternativa viaria a la C-55 és l'autopista C-16, una via que té estipulat
un cost de peatge que resulta dissuasiu si s'ha d'utilitzar de manera habitual.
Atès que el Consorci Viari porta molts anys treballant i proposant millores en la mobilitat
entre Manresa i Barcelona.
Proposem l'adopció dels següents:
ACORDS:
1.- Que el Consell Comarcal del Bages i el Consorci Viari de la Catalunya Central faci el
seguiment del compliment per part del Govern català de les mesures proposades pel
Consorci Viari amb l'objectiu d'eliminar els punts negres de la C-55, aconseguint així
millorar la seguretat d'aquesta via.
2.- Exigir l'alliberament total o parcial del peatge a l'autopista C-16 pels ciutadans i
ciutadanes residents al Bages.
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3.- Exigir a ADIF i a la Generalitat de Catalunya les inversions necessàries en el tram
de Rodalies Manresa-Barcelona per tal de rebaixar la durada del trajecte a menys
d'una hora
4.- Fer arribar aquests acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat.”
Atès que els grups municipals creuen fermament en la necessitat de que aquestes millores es
facin realitat com més aviat millor, per tal d’evitar en la mesura que sigui possible el nombre
d’accidents i morts en aquesta via.
Atès que els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages són usuaris habituals d’aquesta via, al
igual que de la C-16, i per tant beneficiaris directes en el cas que s’assolís la pretensió
d’eliminar els punts negres de la C-55 així com d’alliberar total o parcialment el peatge de la C16.
Per tot l’exposat els grups municipals, proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-nos de forma unànime a la moció aprovada pel Consell Comarcal del Bages.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Bages, al Consorci Viari de la
Catalunya Central i al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”

Sr. Alcalde-President : És una moció conjunta. És una moció que presenta CIU i a l’igual que
amb la moció anterior, el mateix dia se’ls fa la proposta de fer-la conjunta i , en aquest cas, sí
que s’accepta. I, per tant, que es fa conjuntament. La moció, cm que la presenta CIU, tot i que
es fa conjunta, la llegirà la portaveu de CIU.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, abans de res, comentar al
Sr. Secretari que s’hauria de modificar el text en el sentit que aquest es presenta conjuntament,
ja que en la convocatòria no consta. Al final, sí, al final....
Sr. Alcalde-President : Vol dir....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... en els acords : “Per tot
l’exposat, el grup municipal de CIU.... “, és un petit detall que s’hauria de corregir.
Sr. Alcalde-President : Tots els grups municipals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. I bé, dir ara que el Sr.
Alcalde ha fet el comentari que aquesta moció que es va presentar el mateix dia i es va ..........
14
el mateix dia, és cert : .......... 15 saber que es va presentar el mateix dia i varem dir, el grup
municipal de CIU, va estar d’acord en fer-la conjunta perquè és un moció supramunicipal i a
més, ningú va voler modificar cap acord. Per tant, està d’acord amb tot el què nosaltres dèiem.
Per tant, és de lògica que si no hi ha cap modificació s’accepti presentar-la conjuntament, la

14
15
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qual cosa els agraïm. I ara la llegiré la moció. ( La portaveu comença a llegir la moció fins al
segon acord ).
Sr. Alcalde-President : Falta el segon.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El segon ? No sé si ha estat el
“cortar y pegar”.
Sr. Alcalde-President : Tinc la moció presentada i em falta el punt segon. El punt segon és
“Exigir alliberar .....”
Sr. Secretari : Literalis, literalis.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí ?
Sr. Secretari : Corregirem i ...
Sr. Alcalde-President : No, no. Però sí, en els acords no hi ha segon.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A la moció sí. Doncs, el segon
és “Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Bages, al Consorci Viari de la
Catalunya Central i al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies.
Sr. Secretari : Perdó, Alcalde, una petita incidència. Entenc que totes les referències a CIU han
de ser suprimides pels “grups municipals”.
Sr. Alcalde-President : Per tots els grups municipals. Correcte.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sí.
Sr. Alcalde-President : Bé, en tot cas, és una moció presentada per tots els grups municipals. I
en aquest sentit, alguna perfecció per part dels portaveus per afegir a aquest document ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, perquè
com que està consensuada....
Sr. Alcalde-President : Per tant, algun últim comentari per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Passem a votació ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sí.
Sr. Alcalde-President : Doncs, votem.

VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.
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CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7.
Aprovar la despesa corresponent a la quota anual de l’any 2012 i demanar
la baixa d’aquest Ajuntament com a membre del Consorci per a la Gestió del
Servei de Televisió Digital Local Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i
Solsonès.
El Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública de la demarcació del
Bages, Berguedà i Solsonès ( integrat pels ajuntaments d’Artés, Balsareny, Berga, Cardona,
Gironella, Manresa, Navarcles, Navàs, Puig-reig, Sallent. Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Solsona, Súria, Consell Comarcal del
Berguedà i Consell Comarcal del Solsonès ), va ser creat l’any 2009 per a la gestió conjunta del
servei de televisió digital local corresponent al programa del canal múltiple relatiu a la
demarcació del Pla Tècnic d’aquesta modalitat televisiva a la qual pertanyen els ajuntaments
consorciats, així com qualsevol altre activitat connexa o vinculada amb la referida gestió i a la
prestació de serveis públics audiovisuals i de comunicació d’àmbit local.
Els estatuts del Consorci van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 233 de
29.9.06.
D’acord amb l’article 11 dels vigents estatuts, s’estableix la representació de cadascun dels
municipis, d’un regidor per cada Ajuntament consorciat amb una població inferior als deu mil
habitants. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 13.7.11 va designar a la Sra. Manoli Martín i Rey
, regidora de Comunicació i TIC, com a representant municipal en aquest ens.
D’acord amb l’article 23 dels vigents estatuts, segons el qual la participació de les entitats
consorciades en el finançament de les despeses del consorci es realitzarà en proporció a la
representació que ostentin en el Ple del Consorci, representació regulada a l’article 11
esmentat al paràgraf anterior. l’esmentat article 23, al seu apartat 3, estableix que el Ple del
Consorci fixarà cada any, a l’aprovació del pressupost, l’aportació econòmica que pertoca a
cada membre. A aquest respecte, el Ple del Consorci TDT en sessió de 17 de març de 2011 va
aprovar les quotes dels ajuntaments per a l’any 2011, que es van fixar per a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages en 1.500 €.
En data 15 de maig de 2012 el Consorci TDT va trametre a aquest Ajuntament ( registre
d’entrada núm. 2209/2012 ), en virtut de l’establert a l’article 23 dels estatuts, i segons l’acord
ratificat en Comissió Executiva del Consorci de data 22.3.12, la factura liquidació del 50% de la
quota que l’Ajuntament haurà de realitzar per l’any 2012.
D’acord amb l’article 25, apartats 1 i 2 dels vigents estatuts, s’estableix que :
“1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al
President del Consorci, amb tres mesos d’antelació, sempre que l’entitat que es separa estigui
al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions
aprovades fins al moment de la separació.
2.- No obstant això, les entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple, obtenir la
respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.”
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Vista la regulació sobre els consorcis locals, continguda a l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; articles 269 a 272 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 ; i articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agosts, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Atès que aquests consorcis es veuen abocats a replantejar el seu futur degut a la seva pròpia
inactivitat, a la baixa dels seus membres, a les retallades de les subvencions que poden
percebre, etc.
En conseqüència, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de
Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- APROVAR la despesa corresponent a la quota del 50% ( 750,00 € ) de l’anualitat
corresponent a l’any 2012 a efectes de liquidació definitiva.
Segon.- DONAR-SE DE BAIXA com a membre del Consorci per a la Gestió del Servei de
Televisió Digital Local Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la gestió del servei de televisió digital
local pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès i als Ajuntaments que formen
part d’aquest Consorci per al seu coneixement i efectes oportuns, d’acord amb el que estableix
l’article 58 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment administratiu comú.
Quart.- DONAR coneixement del present acord a la Intervenció municipal per realitzar els
tràmits oportuns.
Cinquè.- FACULTAR al Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per
al compliment dels presents acords.

Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, tal com deia, la regidora Manoli Martín ens comenta el motiu
d’aquest punt.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Hola, bona nit. Bé, a l’última
sessió de la Comissió Executiva del Consorci del TDT que varem fer el mes de juny, es va
debatre el futur del tema públic de la televisió digital. En aquesta mateixa sessió de la Comissió
Executiva es va arribar a l’acord – perquè hi havia ajuntaments que es va demanar
expressament la seva baixa del Consorci del TDT; ni havia d’altres que no sabien què podien
fer, si avançar, i no es va veure clar el futur del canal .... Llavors, des de la mateixa Comissió
es va determinar el pagament només de la meitat de la quota corresponent a aquest any, que
són els 750 € que aprovem aquesta nit. Des de la seva creació al 2009 no s’ha fet cap tipus
d’activitat o cap tipus d’acció o compliment dels objectius pels quals es va crear aquesta
Comissió del Consorci TDT. Llavors, .......... 16 varem veure un correu electrònic, el 20 de juny,
on ja s’explicaven els documents per donar-nos de baixa del Consorci. Varem determinar que
era una despesa innecessària pel nostre Ajuntament el fet d’haver de pagar 1.500 € anuals per
16
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una cosa que no té futur cert. I hem demanat la baixa del Consorci del TDT. Per donar-nos de
baixa, hem de fer el pagament de la quota pendent, que em sembla que són 750 €. I és
aquesta la que es proposa.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Alguna intervenció per part de CIU ?
grups ? No ? Doncs, per tant, passem a l’aprovació d’aquest punt.

No ? Per altres

VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I QUATRE ABSTENCIONS ( 4 CIU ).

8.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 007/2012 del pressupost
municipal 2012 mitjançant transferència de crèdit.
En el pressupost de l’exercici 2012, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de
data 11 de gener de 2012, hi ha aplicacions pressupostàries que s’han reestructurar, per donar
cobertura a un augment de la despesa en determinada aplicació de capítol 6, com a
conseqüència de la necessitat de la compra d’un vehicle per la brigada municipal degut a la
impossibilitat de portar a terme dita contractació mitjançant la modalitat de lloguer en termes
econòmics raonables degut a la situació financera actual. Aquest increment de la despesa en
aquesta aplicació es veurà finançada amb la disminució de les aplicacions de lloguers de
material de transport i al crèdit sobrant referent a l’obra d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan
que segons document de la Regidoria corresponent, serà una actuació que no es portarà a
terme.
Vist l’expedient de modificació de crèdits 7/2012 del pressupost vigent de l’Ajuntament incoat
de conformitat amb el què disposen els articles 179 i següents i 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals; i els
articles 35 a 51 del Reial Decret 500/1990.
Vist l’ informe preceptiu de la Intervenció municipal, així com la necessitat i conveniència de
procedir a l’esmentada modificació.
Vist el dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis Generals de
data 5 de juliol de 2012.
A C O R D S:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits 7/2012 del pressupost vigent de l’Ajuntament, en la
modalitat de transferència de crèdit, per un import total de 23.000 €, segons el detall següent :

APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

23 151 63401

COMPRA DE COTXE FURGONETA PER LA BRIGADA

23.000,00

14 920 20400

LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

-13.000,00

21 151 60919

URBANITZACIO AVINGUDA SANT JOAN

-10.000,00

Segon.- Exposar l’expedient al públic durant 15 dies mitjançant la publicació de l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte del seu examen i presentació de
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reclamacions; i considerar-lo definitivament aprovat si durant aquest termini no es presenta cap
reclamació.
Tercer.- Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost, 2012, en el sentit de la
modificació de crèdit aprovada, en la mesura que afecta a aplicacions del Capítol 6.

Sr. Alcalde-President : Bé, en el sentit que aquesta modificació de crèdit afecta la compra d’un
vehicle per la brigada, serà el regidor Tomàs Casero qui explicarà l’abast d’aquest punt.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, moltes
gràcies. A veure, l’objectiu d’aquesta modificació de crèdit, podríem anar al redactat que és la
compra d’una furgoneta per la brigada. O sigui, la voluntat l’equip de govern era canviar alguns
vehicles de la brigada perquè n’hi ha alguns que reconeixen que estan ja en un estat que ja
demana la seva substitució. Les fórmules habituals per fer aquestes renovacions de vehicles,
en principi, sempre han estat el rènting, el leasing, aquestes formules de .......... 17 però que
últimament sembla ser que la realitat amb les entitats bancàries ens fan difícil la seva solució.
Això és una cosa que no ens ha passat únicament a l’Ajuntament de Sant Fruitós, sinó que a
tall de comentari, els comento que l’Ajuntament de Manresa també s’ha trobat amb molts
problemes en el tema del rènting. Això per un cantó.
I per un altre cantó, fent un rènting el preu del vehicle surt gairebé el doble ben bé de la decisió
de fer la compra directa – en principi, començarem per la furgoneta .......... 18 amb el ben entès
que .......... 19per aquesta modificació de crèdit. I a tall de comentari, si em permeten, dir-los que
això també serà informació i propaganda, perquè la furgoneta en el moment que la comprem,
estarà amb el marcatge de Sant Fruitós de Bages i de la brigada municipal. Per tant, serà
informació i al mateix temps, farem propaganda.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari o alguna aportació per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No en volia fer cap, miri. Però
dir-li al Sr. Casero que al final m’ha fet riure. M’ha fet gràcia. Els votarem a favor, Sr. Tomàs.
Sr. Alcalde-President : Molt bé.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Agrair-li la
seva sinceritat.
Sr. Alcalde-President : Doncs passem a votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

9.
Donar compte dels informes de reparament emesos per la Intervenció
municipal del quart trimestre de 2011 i primer i segon trimestre de 2012.

17
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En compliment del què disposen els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, es dóna compte al
Ple dels informes emesos per la Intervenció de fons municipals i que consten mitjançant
carpeta específica, a la documentació a disposició de tots els grups municipals i que s’ha elevat
al Ple.
Sr. Alcalde-President : Sr. Xavier Racero, més que res si ens vol explicar molt breument què és
un informe de reparament, perquè els senyors aquí sàpiguen què votem ara, bé, no votem, del
què en donem compte.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bona nit. Primer de tot, fer el
comentari que això de reparament sembla de cotxes i brigada. No parlem d’això. Simplement,
que aquests informes són informes de fiscalització que fa l’interventor; i qualsevol informe que
fa l’interventor de la casa, els quals trimestralment han d’anar al Ple. En aquests casos, els
informes van adjunts amb els expedients en qualsevol acció o expedient o acció que es faci, hi
van aquests informes. Per tant, van al Ple de nou per donar compte d’aquests informes
d’intervenció.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies, Xavier. Per part de CIU ? No hi ha cap més intervenció
per part dels portaveus ? Doncs queda donat compte.
El Ple en resta assabentat.

10.

Adhesió al Protocol general de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

En la seva tasca d’acompanyament i suport als ens locals, la Diputació de Barcelona, per acord
de Ple de 31 de maig de 2012, ha aprovat la creació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” i el seu protocol general ( publicat al BOP de 8.6.12 ) per tal d’obrir línees de suport
tècnic, econòmic o material als ens locals en aquelles necessitats que aquests considerin
prioritàries amb els objectius de reforçar els instruments i accions generades des d’aquests per
al desenvolupament econòmic i social, consolidar un sistema de cooperació i col.laboració en
xarxa, promoure l’equilibri territorial i fomentar la corresponsabilitat dels governs locals com a
gestors dels interessos de la comunitat i dels recursos públics.
Els eixos en els quals s’estructura el present Pla són tres : criteris de distribució dels recursos
basats en la població, capitalitat, estructura territorial, eficàcia, eficiència i cooperació per
estimular la realització de projectes mancomunats; èmfasi en les acotacions de reposició,
manteniment, millora i rehabilitació del capital públic existent, tant d’equipaments com
d’infraestructures i serveis urbans, especialment aquelles que comporten una major eficiència; i
la possibilitat de transformar recursos per a polítiques de despesa de capital en recursos per a
polítiques de despesa corrent ( i, en determinat supòsits, ampliació d’aquesta capacitat de
transformació per obtenir recursos per fer front a despeses financeres ).
Els àmbits d’actuació es concreten en : garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals; manteniment d’equipaments i infraestructures; reforçament de la solvència de les
finances locals; i creació d’equipaments i infraestructures.
Els instruments que es posen a l’abast dels ens locals són: les Meses de concertació (
formades per representants dels ens adherits per tal d’assolir preacords o compromisos de
suport ); els Catàlegs de concertació ( relació completa i ordenada de recursos concertables,
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que es publica periòdicament ); els programes complementaris ( elaborats de forma contingent
per pal.liar els efectes econòmics de les siutacions d’emergència i urgències davant situacions
imprevistes, així com les adreçades a accions per situacions conjunturals ); i qualsevol altre
instrument de naturalesa anàloga als anteriors que correspongui crear.
Vista la normativa específica que regula aquest Pla, obrant a l’expedient, que es resumeix en :
un Protocol general; uns règims de concertació i les instruccions de desplegament, que
desenvolupen les previsions del protocol; i la normativa vigent aplicable.
En data 13 de juny de 2012, via correu electrònic, la Diputació de Barcelona tramet a
l’Ajuntament comunicació sobre l’obertura del termini per a formalitzar l’adhesió al Protocol
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i per presentar sol.licituds sobre
necessitats a l’efecte de les Meses de concertació a través de la plataforma electrònica
Concert@. Tot i que la sol.licitud es pot efectiva en qualsevol moment, la presentació de
sol.licituds finalitza l’1 d’octubre de 2012. l’adhesió és requisit indispensable per a la
concertació d’ajuts i la formalització de les actuacions i haurà d’anar acompanyada
obligatòriament del document d’informació econòmica financera de l’ens ( document ECO ).
Segons la clàusula 16.3 del Protocol general, “l’adhesió a aquest Protocol no comportarà, per
si sola, cap més obligació que la de reconduir els actes i instruments concrets de desplegament
a les pautes formals establertes per aquest Protocol. l’adhesió no dóna lloc a compromisos o
obligacions concrets sobre els recursos de cap de les parts concertants, ni genera directament
cap obligació econòmica per a les mateixes.”
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 66
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, atribueixen al municipi la competència per a promoure
tota mena d’activitats i prestar tots els serveis que contribueixen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
L’article 4 i concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, prescriuen el deure de
cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques en l’exercici de la
potestat de programació de llurs facultats i de l’exercici de les seves competències.
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.- Aprovar l’adhesió al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
aprovat per la Diputació de Barcelona, en el marc de les seves funcions d’acompanyament i
suport als ens locals.
Segon.- Nomenar a Sr. Xavier Racero Esquius com a representant de l’Ajuntament en les
Meses de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de la documentació que es derivi
d’aquests acords.
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Quart.- Notificar el present acord de forma telemàtica a través de la plataforma Concert@ a la
Diputació de Barcelona, als efectes de formalitzar l’adhesió al Protocol esmentat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les diverses àrees municipals per al seu coneixement i als
efectes de l’elaboració dels documents necessaris i la seva consideració per a la identificació
de necessitats i formulació de sol.licituds, si s’escau.

Sr. Alcalde-President : Gràcies. Bé, en principi, aquest protocol en el qual demanem votar a
favor per a la seva adhesió, és un protocol de la Diputació on posa a mans dels ajuntaments un
pla d’accions de l’any 2012 fins l’any 2015 , on hi ha una sèrie d’ajuts tècnics, econòmics, .... ;
on cada ajuntament fa una valoració d’aquells que cregui que li són oportuns i convenients pel
tipus de projectes que vulgui desenvolupar; i per tant, el primer que fem és adherir-nos a
aquest protocol i a partir d’aquí hi ha un termini de temps en el qual l’Ajuntament de Sant
Fruitós haurà de demanar quines accions creu que li convenen de participar i sol.licitar. Per
tant, el primer que s’ha de fer és aprovar aquesta adhesió per a posteriorment poder treballar i
demanar aquests ajuts. Algun comentari o intervenció per part dels portaveus ? Doncs, per
tant, demanarem l’aprovació per adherir-nos a aquest protocol.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

CMI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI.

11.
Acord que procedeixi en relació a la resolució de l’Agència Catalana de
l'Aigua de 21 de maig de 2012 relativa al conveni de col.laboració per a la
promoció i execució de les obres d’instal.lació d’un nou dipòsit de capçalera i
conducció principal d’aigua elevada.
Atès que el dia 8 de juny de 2012 es va rebre la resolució de l’Agència Catalana de l'Aigua de
data 21 de maig de 2012, dictada a l’expedient CVCL07000041 que en la seva part dispositiva
estableix :
1.
Extingir el conveni de col.laboració signat el 5 de juliol de 2007 per l’Agència
Catalana de l'Aigua i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la promoció i
execució de les obres d’”Instal·lació d’un nou dipòsit de capçalera i conducció principal
d’aigua elevada a Sant Fruitós de Bages ( Bages )” amb un pressupost de 1.141.635
més IVA.
2.
Deixar sense efectes des de la data de la signatura de la present resolució el
pagament de 97.004,86 € que es va comprometre a aportar l’ACA i que no han estat
justificats d’acord amb el clausulat del conveni.”
Atès que aquesta resolució és la resposta a l’escrit d’al.legacions formulades per aquest
Ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 2 d’abril de 2012, ratificat per
acord Plenari de 11 d’abril de 2012.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Promoció del Territori, es proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD :
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Primer.- Restar assabentat el Ple de la resolució de l’Agència Catalana de l'Aigua a dalt
transcrita i acordar sol.licitar un informe jurídic extern sobre la resolució de l’Agència Catalana
de l'Aigua amb l’objecte de valorar la viabilitat per, si s’escau, exercir les accions jurisdiccionals
en defensa dels interessos municipals.

Sr. Alcalde-President : Bé, en aquest punt això ve a compte de .. Els que periòdicament han
assistit a aquests Plens, saben que l’Agència Catalana de l'Aigua va decidir no abonar a efecte
un conveni que s’havia signat per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós i que no va ser signat
per part de l’Agència Catalana de l'Aigua, que era una subvenció de 90.000 € o per sobre de
90.000 € d’uns dipòsits que es va fer a la Torre Santmartí. Bé, en tot cas, la direcció general de
l’Agència Catalana de l'Aigua ens posa en coneixement que ha pres una resolució, que és
deixar sense efecte aquest conveni en tant que ells no havien signat i per tant, donar carpeta
tancada a la possibilitat d’obtenir aquests 90.000 € per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós per
poder ajudar al pagament d’aquesta infraestructura hidràulica.
El què avui anem a votar és, primer, doncs, donar-nos per assabentats que hi ha aquesta
posició per part de l’Agència Catalana de l'Aigua; i el segon que varem votar tots els grups
municipals - i suposo que .......... 20 era demanar un informe jurídic extern perquè ens doni llum
a saber si això és un tema complicat i gairebé perdut en la reclamació o és una acció judicial
que pot tenir un futur que esdevingui positiu per l’Ajuntament de Sant Fruitós. Per tant, també
l’acord parla de fer un despatx jurídic i que ens digui si hi ha viabilitat o no per fer una acció
judicial contra aquesta acció o decisió de l’Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta és la qüestió.
Alguna aportació per part dels grups municipals ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí.
Sr. Alcalde-President : Sí ? Sí, sí, endavant, Sr. Casero, endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bé, nosaltres
considerem aquesta resolució de l’Agència Catalana de l'Aigua bàsicament és injusta perquè
ens treuen 97.000 € d’unes obres que s’ha fet i d’una ajuda que nosaltres considerem que han
estat atorgades per l’Agència Catalana de l'Aigua. Tots som coneixedors de quina és la situació
de l’Agència Catalana de l'Aigua com de la resta d’administracions del nostre país. Però també
hem d’entendre que l’esforç solidari que està fent l’Ajuntament de Sant Fruitós en allò que no li
pertoca i que pertoca a altres administracions – en aquest cas, a l’Agència Catalana de l'Aigua
– s’ho val perquè siguin una miqueta més proclius a tenir aquestes consideracions amb
l’ajuntament de Sant Fruitós.
Sr. Alcalde-President : Mercè Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, només volia comentar el fet
que aquesta resolució va tenir entrada a l’Ajuntament el dia 6 de juny i que tenim dos mesos
per recórrer. Tenir en compte això, que ve el mes d’agost que són vacances; que potser és
inhàbil a nivell de jutjats però potser també a nivell de trobar professionals que ens puguin fer la
feina, potser pot ser complicat. I doncs, demanar a l’equip de govern que posi premura en això i
que si realment val la pena fer algun tipus de reclamació, siguem a temps de fer-la.
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Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, comunicar-li que ja varem estar parlant amb l’àrea de
Secretaria, a veure quin despatx ens semblava que ens podia fer aquesta valoració. En principi,
treballarem amb el despatx que habitualment portava els temes en aquest ajuntament, per
tema de coneixença i de proximitat per quant hi ha relació per altres temes. Per tant, ja varem
quedar que si això s’aprovava avui, demà mateix posaríem en coneixement d’aquest despatx
amb els efectes del termini que tenim. Alguna altra consideració ? No ? Doncs, passem a
votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

CMI DE SERVEIS A LA CIUTADANIA.
12.
Aprovar inicialment l’expedient administratiu relatiu a la creació del
servei d’aula de música associada a l’escola de música de Navarcles.
Vist que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit
de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públic
que contribueixen a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns; d’acord
amb el què estableixen els articles 66.1 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 i l’article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Vist que l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages té competència en l’àmbit de les activitats, les
instal.lacions culturals i la participació en la programació de l’ensenyament , d’acord amb el què
estableix l’article 66.2 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.
Atesa la voluntat municipal de la creació d’una aula de música que ofereixi l’oporunitat als
ciutadans d’accedir a un ensenyament artístic de qualitat, no professional, i l’objectiu principal
del qual sigui la formació d’aficionats i el gaudi de la música, fomentant des de la infantesa el
coneixement i apreciació de la música i, a més, orientar als ensenyaments professionals a
aquells alumnes amb les aptituds necessàries.
Atès que l’Ajuntament de Navarcles disposa des de l’any 1981 d’una Escola de música que ha
donat servei als nens i nenes de Navarcles i pobles del voltant, i en especial procedents del
municipi de Sant Fruitós de Bages.
Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages actualment no disposa d’una Escola de
música, tot i que manifesta la seva voluntat d’oferir ensenyaments musicals als seus habitants
d’una forma més estructurada i amb vocació de permanència.
Atès que la situació econòmica actual aconsella compartir serveis entre municipis amb
l’objectiu de reduir costos de funcionament i, en conseqüència promoure el manteniment de
serveis més sostenibles. Així mateix, per tal d’aconseguir una gestió més equilibrada,
sostenible i compartida es vol evolucionar cap a un concepte d’escola descentralitzada en què
no tan sols es contempli la mobilitat dels alumnes sinó també la dels professors en funció de
les circumstàncies.
Atès que d’acord amb la disposició addicional segona del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel
qual es regulen les escoles de música i de dansa , es possibilita que puguin funcionar aules
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associades a escoles creades o autoritzades en aplicació del present Decret. Aquestes aules
disposaran dels requisits previstos en relació a les instal.lacions i funcionaran sota la direcció
de l'escola de la qual depenguin, amb la qual compartiran ensenyaments i currículums.
Atès que ambdós ajuntaments, de comú acord i per tal de fomentar i vetllar per l’ensenyament
musical de les poblacions abans esmentades han decidit signar un conveni de col·laboració per
a la creació d’una aula associada de música a Sant Fruitós del Bages, que dependrà de
l’Escola de música de Navarcles, amb l’objectiu de compartir recursos acadèmics, humans i
econòmics que condueixin, en definitiva, a una gestió més sostenible i integral de l’escola.
Atès que la implantació del servei requereix la tramitació d’un expedient on s’acrediti la
conveniència i oportunitat de la iniciativa, així com la concurrència d’interès públic per dur a
terme aquesta activitat d’acord amb l’establert a l’article 243 del Reial Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, en
relació amb l’article 142 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist que la prestació del servei es realitzarà mitjançant la forma de gestió directa a través de la
figura del conveni de col.laboració entre els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Navarcles
en els termes referits anteriorment, de conformitat amb l’establert als articles 26.1 i 57 LBRL;
150 i 191 TRLMRLC; 303 a 311 ROAS, en relació amb l’article 252 TRLMRLC; i 190 ROAS.
Vist que, per tal d’informar en relació a la constitució d’aquest servei, es va crear una Comissió
d’estudi per acord de Ple de 13 de juny de 2012.
Atès que d’acord amb el què estableix l’article 246 .1 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 i l’article
153.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar
i suprimir les serveis de llur competència, d’acord amb el què estableix la legislació de règim
local i altres disposicions aplicables.
Vist que l’expedient per a la creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria
justificativa, un projecte de prestació del servei i un reglament regulador del règim jurídic de la
prestació, i es sotmetrà a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, d’acord amb el que
estableixen els articles 159 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. No obstant això, i conforme consta a
l’expedient no cal que l’Ajuntament aprovi el reglament regulador del servei, ja que com a aula
associada a l’escola de Navarcles es regirà pel reglament del servei d’aquesta i pel Conveni de
col·laboració entre l’ajuntament de Navarcles i Sant Fruitós de Bages per a la creació d’una
aula associada de música al municipi de Sant Fruitós de Bages.
Atès que serà competència del Ple municipal,prèvia resolució de les al·legacions o
suggeriments que s’hagin formulat, l’aprovació de l’establiment del servei i del projecte de
prestació del servei i del reglament que regula la seva prestació, d’acord amb el que estableix
l’article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient de constant referència i els documents elaborats per la Comissió Redactora,
que resten obrants a l’expedient, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió
Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania, l'adopció dels següents

32
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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
Vicesecretaria

ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient relatiu a la creació del servei públic d’aula de música, que
es composa d’una memòria justificativa, el projecte d'establiment del servei i el Conveni de
col·laboració entre l’ajuntament de Navarcles i Sant Fruitós de Bages per a la creació d’una
aula associada de música al municipi de Sant Fruitós de Bages, que regula la prestació del
servei.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient administratiu per a la creació del servei
públic d’aula de música associada a l’escola de música de Navarcles durant un termini de 30 dies
hàbils, a comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província,
DOGC i tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal www.santfruitos.cat .
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin produït al.legacions, es considerarà aprovat
definitivament la creació del servei, públic, el projecte d’establiment i el conveni que regula la
prestació , la qual cosa s’acreditarà mitjançant certificació administrativa estesa pel secretari de la
corporació.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el conveni regulador de la prestació del servei es publicarà
al BOP, de conformitat amb l’establert a l’article 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Quart.- Sol.licitar del Departament d’Ensenyament l’autorització de l’aula de música associada a
l’escola de música de Navarcles.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Cultura i Ensenyament i a la Intervenció municipal
per al seu coneixement i efectes.

Sr. Alcalde-President : Sobre aquest punt, la regidora de l’àrea, la Sra. Marta Flotats i, si s’escau,
també, per la part econòmica que porta, el regidor d’Hisenda, el Sr. Xavier Racero, aportaran
informació. Marta.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, abans de començar l’exposició,
només dir que la rapidesa de l’elaboració dels reglaments a vegades ve donada per la feina que hi
ha prèviament abans de posar-se a escriure. Només això. Com vostè ha dit, a banda d’un altre
cas, en un mes i escaig es pot portar a Ple.
L’educació artística i, en concret, l’ensenyament musical forma part de l’educació integral de la
societat moderna i incideix directament en altres àrees i àmbits de l’aprenentatge. Aquest
ensenyament no és responsabilitat real ni particular dels poders públics i sobretot de l’esglaó més
proper als ciutadans com és el municipal. A la vista de la reducció progressiva de la vida familiar a
la llar, així com de la generalització de les famílies disgregades o monoparentals, la problemàtica
dels desplaçaments familiars està adquirint una envergadura considerable. La crisi econòmica
actual, la desocupació, creen inestabilitat familiar; i aquests motius, així com les combinacions
horàries en altres activitats i els desplaçaments que comporten solen ser el motiu de renúncia de
les activitats per fer al municipi. Aquesta problemàtica especial d’aquest municipi en el qual no hi
ha cap activitat especialment concebuda per oferir formació musical i/o artística pels nens i joves.
És cert que existeixen altres poblacions properes com Sallent, Navarcles, Manresa, Santpedor,
Artés, ... que ofereixen aquest ensenyament així com 200 pobles més de tot Catalunya. Però tota
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l’activitat fora del nostre poble, està .......... 21 . qualsevol tipus de vincle amb la vida cultural del
nostre municipi. Els seus programes no integren cap dels nostres costums i les nostres tradicions i
a més, condicionen les possibilitats de la mobilitat de les famílies. Per altra banda, aquest municipi
sempre s’ha caracteritzat per potenciar l’àmbit cultural, donant facilitats a la creació d’entitats
d’aquest caire. La formació musical en aquest municipi permetrà omplir aquests col.lectius de
joves amb els coneixements fonamentals i obtenir l’enriquiment cultural municipal. El darrer cens
de població indica la xifra aproximada de 2.000 nens i joves, compresos entre l’edat de 3 i 18 anys,
que estaria susceptibles de rebre aquest servei i dels quals un 20% utilitzen aquest servei a altres
poblacions de menys densitat que fa molts anys que disposen d’oferta musical. L’Ajuntament de
Navarcles disposa de l’escola de música des de l’any 1981 i donen oferta a tots els nens i nenes
de Navarcles, més els dels pobles del voltant i especialment el de Sant Fruitós. L’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages actualment no disposa d’escola de música i aquest equip de govern
manifesta la seva voluntat d’oferir ensenyaments musicals als seus habitants d’una forma més
propera, estructurada i amb vocació de permanència.
La situació econòmica actual aconsella compartir serveis entre municipis amb l’objectiu de reduir
costos de funcionament i, en conseqüència, promoure el manteniment dels serveis més
sostenibles. Així mateix, per tal de dur a terme una gestió més equilibrada i compartida, es vol
evolucionar cap a un concepte d’escola descentralitzada en funció de les circumstàncies. Per tant,
per l’inici del curs 2012 -2013 - i esperem que aquest projecte tingui molta continuïtat – s’oferiran
ensenyaments musicals als alumnes de P3 fins a segon de primària; i a partir d’aquesta base,
s’oferiran els ensenyaments que els veïns requereixin, sempre i quan hi hagi un mínim d’alumnes
inscrits.
Els dos equips de govern, de l’Ajuntament de Navarcles i Sant Fruitós, de comú acord i per tal de
fomentar i vetllar per l’ensenyament musical de les poblacions, proposem a aquest Ple l’aprovació
de l’expedient administratiu per a la creació d’aula de música a Sant Fruitós.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Alguna intervenció per part dels grups municipals ?
Imagina’t, no ? PSC ? Sí ? Cristina Múrcia ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, seré molt breu. Per nosaltres,
pel grup municipal del PSC, és molt bona notícia que els veïns i veïnes de Sant Fruitós puguin
comptar dins el seu municipi amb un centre on es pugui fomentar i conèixer els ensenyaments tant
musicals com culturals. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina. Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré la paraula a la regidora
Dolça González.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Hola, bona nit. El nostre
grup municipal vol deixar constància dels motius que ens porten a votar l’abstenció.
El món econòmic que vivim actualment és crític : estem en un país que negocia un rescat
econòmic. Avui mateix, hem sabut per part del govern central, que es vol solucionar les
competències impròpies dels ajuntaments; s’han apujat impostos i s’estan reduint serveis
21
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fonamentals , a Sant Fruitós i a tot arreu; moltes famílies al poble estan patint els rigors de la
crisi econòmica : atur, precarietat, retallades. És hora d’austeritat, de fer reserves i preparar-nos
per a una època de crisi dura. I vostès què ens proposen ? Ho sento molt i que consti que a
tots ens cau molt simpàtica la idea que els nens aprenguin música, però cal dir la veritat : és
una despesa enorme per un projecte caríssim que ja es veu deficitari des d’un principi.
Comencem rehabilitant un edifici per a una aula associada de música, que ens costarà
inicialment – perquè fins ara ningú ha parlat de números – 87.000 € entre obres i equipament
per atendre unes hores a la setmana quants nens ? 50 ? 60, en els millors dels casos. I això en
una comarca amb un notori excés d’escola de música, totes elles deficitàries. El què està clar
és que sota cap concepte és el moment d’afegir-s’hi. Per la nostra opinió, hi ha temes més
urgents. Ja existeixen moltes escoles de música a les que els nens i nenes poden assistir,
sense comptar amb la que fan a les escoles i a les acadèmies privades. Els ciutadans potser
no entendran una despesa tant elevada en un projecte que ningú veu urgent. I que sembla
aprovat a corre-cuita i sense que se’ls hagi consultat; i aparentment, sense que se’ns hagi
demostrat la seva viabilitat econòmica.
En primer lloc, estem invertint molts diners en una propietat no municipal. Vostès tornen a dir
que no ens cobraran lloguer. És clar, arreglem una finca que no ens pertany, a quin preu ?
74.000 € inicials d’obres que si ho dividim entre 7 anys, entre 12 mesos, són 880 € al mes.
Apart, hem d’afegir els manteniments de la finca. I tant sols estem tenint en compte la primera
planta. Suposem que en els propers anys s’hauran de fer més obres. Vull aclarir que aquestes
obres d’aquest edifici no computen com a inversió donat que no és un immoble propietat de
l’ajuntament. Per anar concretant : tenim 74.000 € d’obres; uns 13.000 d’equipament inicial de
les aules; uns 16.000 en despeses de funcionament – com pot ser llum, aigua, neteja, un
conserge, ... – i l’aportació per conveni a Navarcles que pot ser en el millor dels casos, uns
30.000 €. Ah, i em deixo uns 5.400 de la gestió administrativa. Total aproximadament : uns
140.000 €. Si mirem aquest primer any, aquest primer curs, tenim que hi ha els 10.000 € per
mobles, més uns 51.000 en dèficit que s’ha calculat per aquest primer any que s’han calculat,
que fan un total de 61.000 €; entre 60 nens aproximadament, què pagarem tots nosaltres ? Uns
1.000 € per nens ?
En segon lloc, perquè hem d’assumir el cost d’administració de l’escola de Navarcles quan tots
sabem que hi ha dèficit des de fa molts anys ? Hi ha un dèficit molt gran a Navarcles : no
entenem aquest 5% sobre la facturació total de l’escola que es pagarà en concepte de gestió.
Per explicar-ho bé : aquest tant per cent s’ha calculat que hem de donar la meitat a Navarcles
en concepte de despeses de gestió i administració. Ho trobem clarament descompensat i va en
contra dels interessos del poble. Es reparteix a parts iguals, independentment dels nens que hi
tinguem inscrits de Sant Fruitós ? Si potser allà n’hi ha 150 i aquí 50, hem de pagar la meitat ? I
quan llegim l’informe de l’Interventor, veiem que hi ha massa supòsits per donar el vot favorable
a aquest conveni. Què passarà si la Generalitat treu la subvenció d’uns 230 € per alumne ?
Què passa si hi ha baixes de professors no previstes ? Esperem que al conveni amb Navarcles
s’afegeixi una addenda amb un topall a l’aportació a l’Ajuntament de Navarcles en 32.000 € ,
com es va dir a la Comissió Informativa, perquè si no això se’ns pot disparar. El què creiem és
que si el què es fa és fomentar la formació musical, el model de subvenció de beques
individualitzades funcionava prou bé, perquè subvencionàvem a tots els alumnes i la despesa
municipal, en diners de tothom, no superava els 4.000 €. Amb aquest sistema no obligàvem a
cada alumne a fer música en un lloc concret i podien triar segons el professorat, segons els
estudis que volien realitzar, etc. Aquesta fórmula és molt més econòmica i arriba a més
alumnes. Per cert, s’anul.larà aquesta subvenció ? També es podia haver realitzat a l’alça el
tant per cent que es donava per nen. O sigui, si posem en una balança en un cantó, aula
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associada amb uns 51.000 € de dèficit, per 50.000 alumnes – ai, per 50 o 60 alumnes – i en
l’altre, beques a uns 4.000 €, nosaltres no tenim dubtes. Això sense tenir en compte obres i
manteniment de l’edifici. Haurem de carregar amb aquest servei, funcioni o no ?
Doncs, sí. Venen temps molt difícils i aquí tenim un projecte caríssim, per prestigi o lluïment
personal. Queda molt maco a la premsa, mentre que a molts veïns ens costa arribar a final de
mes. Sembla que com si a escala local estiguessin planejant aeroports i AVEs per quatre o
cinc, mentre el país s’enfonsa. D’on surt la necessitat de crear aquest servei ? Quins estudis
s’han realitzat ? Això no creiem que sigui mancomunar serveis entre ajuntaments, això és
repartir el dèficit.
Recordo que nosaltres ja varem tenir un conveni amb Navarcles, no va funcionar i varem
acabar fent unes beques. El què alguns demanen és responsabilitat, que es posin les
necessitats reals d’ús del poble per davant de les aficions personals o pactes entre partits.
Suport a la música ? Clar que sí, però no així. Per això ens abstenim i perquè no volem
renunciar que els nens estudiïn música. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. Sr. Masana ? Sr. Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí. Gràcies, Sr.
Alcalde. Sra. Dolça Olga, em serà molt difícil respondre a totes i cadascuna de les coses que vostè
ha dit. I amb algunes, permeti’m que li digui, hi estic en un absolut desacord i algunes de les seves
afirmacions m’han semblat – i això li dic personalment – poc democràtiques. .......... 22
Vostè ha començat dient que el moment és crític : “la situació del país és crítica”. Sí, senyora, té
vostè tota la raó : avui s’han aprovat unes mesures excepcionals que van en el camí de destruir tot
allò que s’ha construït a còpia de molts anys i .......... 23 en l’estat del benestar – i ho ha fet un partit
de dreta pura i dura que es diu Partit Popular i que un dels pocs partits que li han donat suport, és
un altre partit de dreta pura i dura – això sí, catalana : CIU. En això, vostès es posen d’acord de
seguida. Perquè vostè ens ha dit, entre altres coses, que és un servei totalment innecessari : he
tret aquesta conclusió de les seves paraules, que una escola de música és un servei que els
ciutadans i ciutadanes de Sant Fruitós no han de tenir. Vostè es posa les mans al cap dient que
farem una inversió de 87.000 €, però vostè no cap recança de dir que l’ajuntament de Sant Fruitós
amb els diners de tots els contribuents s’ha de gastar 140.000 € en fer una compra d’un nou mòdul
per donar educació, només que d’un altre tipus. Perquè una escola de música no solament
ensenya, també educa; perquè per això és una escola, Sra. Dolça Olga.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Dolça, Dolça.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Dolça,
perdoni. Hi hauria una reducció de salaris a Sant Fruitós. Això és el què he entès que vostè ha
dit : que com que estem en un moment crític, i com que tots ens hem d’estrènyer el cinturó i
hem de gastar el mínim possible, no li hem de donar servei als ciutadans. Quan els ciutadans,
quan tenen algun problema, a la primera porta que truquen és a la de l’Ajuntament. Perquè ?
Perquè és l’administració més propera que hi ha. Digui’m vostè quin servei s’ha deixat de donar
per part de l’ajuntament de Sant Fruitós que sigui vital o necessari. Digui’m quin. Tot i entenent
que estem en un moment crític i en situacions molt desfavorides. Digui’m quin.
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I diu “hi ha temes que són més urgents”. Digui’m també quins són els temes més urgents.
Perquè, que jo sàpiga, els serveis socials quan una persona de Sant Fruitós està demanant
ajuda, se l’està atenent. Perquè la voluntat d’aquest equip de govern va ser la de potenciar la
partida pressupostària, multiplicar-la per uns quants números, per donar ajuda a aquelles
persones que ho necessiten. I entenem que n’hi ha molts veïns que ho estan passant molt
malament. I com que ho estan passant molt malament, en la mesura del possible, l’Ajuntament
de Sant Fruitós els està donant un cop de mà, com no podia ser d’una altra manera. Per tant, la
petició, la concreció que vostè fa és que no hem de fer res ? Com que la Generalitat no ens
donarà un duro, no hem de fer res ? Quan la Generalitat ens digui que no ens pagarà ni els
1.300 € per alumnes de la llar d’infants, i que ens ho passarà a 875; quan en lloc de participar
en un 33% del finançament de la llar d’infants, ho faci només en un 10% perquè l’Ajuntament
hagi d’afegir els diners en un percentatge brutal, què li hem de dir ? Que no li donarem servei,
tancarem la llar d’infants ? O que la Generalitat de Catalunya no té diners per muntar un mòdul
per donar serveis a uns escolars del municipi, què hem de fer ? Tancar l’escola ? Això és
vostès el què ens està proposant ? Si això és el què vostè proposa, sigui coherent i el què no
vulgui per a uns alumnes de Sant Fruitós, vulgui-ho també per uns altres. Llavors, a partir
d’aquí, no li podrem dir a vostè “escolti”, perquè em sembla que s’ha passat una mica, Sra.
Dolça.
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero, moltes gràcies. Sra. Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, jo he apuntat moltes coses i no
sé si val la pena comentar-les totes. D’entrada, els números que té vostè i que tinc jo, són
diferents i em sembla que estàvem a la mateixa Comissió. Llavors, l’adequació de la planta no
són 80 i no sé quants ha dit, són 70.000 € ; el mobiliari m’ha dit menys quantitat de la que he dit
jo, m’ha dit 13 i són 18; en fi, la inversió inicial : és evident que quan una cosa es comença s’ha
de fer una inversió inicial, sinó no es poden començar les coses. I que hi hagi 50 alumnes és
una cosa, perquè si n’hi haguessin 200 tampoc podríem començar perquè no donaríem l’abast.
Quan es comença s’ha d’anar, m’imagino, a poc a poquet. D’altra banda, no sé si allò dels
interessos personals o aficions personals anava per aquí, però gràcies a Déu, de música ja en
sé i no tinc fills que hagin d’anar l’escola de música.
Més coses, el passat : jo no volia parlar del passat, crec que hem de mirar endavant. Però
vostès varen ser els primers que varen voler fer una escola de música i varen fer un conveni
amb Navarcles. No va funcionar ? Doncs si no va funcionar – no sé perquè no va funcionar –
però potser no va funcionar perquè no era la manera.
.....
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Esperem que ara funcioni. Però, en
tot cas, l’invent no és nostre, ja hi ha estatI el tipus d’escola, potser no ho han entès. Jo m’he ofert moltes vegades a explicar-los-hi fora
d’aquesta sala, fora de Comissions i no m’ho han demanat mai. Potser no han entès encara la
filosofia encara de l’escola : l’escola de Navarcles – Sant Fruitós compartirà despeses, però es
suposa que és perquè sigui més sostenible i a més, compartirà - no sé com explicar-ho – o
sigui, nosaltres intentarem canviar el model d’escola primària que és el deficitari – les classes
individuals són les deficitàries avui en dia; si només es fessin classes col.lectives, seria un
negoci; el problema són les classes d’instrument. La idea d’aquesta escola, que per això es diu
de música i arts – no només música, la idea és anar ampliant els serveis - és anar cap a les
classes col.lectives, deixar les classes individuals. Si seguim els models de la resta d’Europa,
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les classes individuals han passat a la història. I el dèficit de totes les classes de música, ve per
les classes individuals. Bé, ens sembla que no cal contestar-li res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Dolça ?
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Bé, nosaltres sempre
hem estat d’acord en oferir més serveis que siguin, com per exemple, el que es va fer de
serveis de menjador. El servei de menjador és un servei que s’ha creat ara, hi estem
completament d’acord.
....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Després també es fan
ajuts a nens amb perill d’exclusió: se’ls paga el futbol. Nosaltres no estem en contra d’ajudar
els que ho necessiten : però ens sembla que portar nens a classes de música realment no és
necessari com altres coses que hi ha que sí són necessàries. Sí que s’ha de fomentar la
música : però és que ja s’havia fet d’altres maneres. A mi em sembla que – avui he baixat de la
seva pàgina web ..... de l’Ajuntament la normativa d’atorgament de subvencions. A mi em
sembla que això sí que és apostar per la música. Es paga un 20 % de 311 € al conservatori, se
li pagava al nen el 20%. Que es podia pagar el 50% ? També, es podia fer . Que es paga un 80
? Es pot fer. Desplaçaments ? S’han hagut d’esborrar alguns nens, perquè tothom ha d’anar a
Navarcles, potser a mi m’interessa que el meu fill enlloc d’anar a Navarcles vagi a Manresa. No
parlem de mobilitat i desplaçaments perquè igualment hauran de desplaçar-se, segurament a
Navarcles. I més si no es compleixen les ràtios. Em sembla que després, l’educació reglada,
Sr. Casero, és de primera necessitat, no confonguem : estem parlant d’un mòdul que és
necessari per l’educació reglada amb unes classes que el pare tria lliurament on portar el seu
fill. Potser al meu fill no li interessa fer classes de música, li interessa fer classes d’esgrima. Ho
hem preguntat a la població ? O és que ara tothom vol estudiar música ? Em sembla que hi ha
acadèmies, també. També poden anar a Navarcles, és veritat. Però no confonguem una cosa
amb l’altra.
Els serveis, a veure, que s’han reduït serveis ? Home, per exemple, el del bus urbà. I jo tampoc
em referia a la reducció dels serveis com a alguna cosa que se li dóna al contribuent. També
em referia a que de vegades hem de pagar més per aconseguir les escombraries ens les
recullin pitjor; més en aquest sentit, que cada vegada ens “apreten” més.
Que .......... 24? No. Ja us he parlat que encara surt a la pàgina web de l’Ajuntament la
normativa d’atorgament de subvencions. Per tant, no barregem temes.
Els números, Sra. Flotats ? Sí que vaig estar, gràcies, a la informació que se’m va donar a les
Comissions. Aquí ho tinc, jo ho he volgut fer més amè per a la sala, però si vol que li vagi
classificant que són 70.000 d’obres i potser uns 4.000 de permisos pel projecte, doncs anem
fent 74.114,66 €. Si vol que li digui 13.000 € l’equipament de l’aula : a veure, en un primer
moment sí que es van dir 18, però aquí tinc 13.000. després, amb tot això fem 87.114. Si anem
fent, costos de personal, servei de neteja, servei de – aquí està pressupostat 2.000 € de
consergeria. Això puja quasi 16.000. No volia dir els números exactes, exactes, perquè també
és un pressupost, ja ho sabeu. Jo crec que els números els hem entès tots. Igualment, euro
amunt, euro avall, surt un dèficit previst pel servei de 51.381.
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Sostenible ? Sí, serà sostenible per Navarcles. Estan contents. Ja ho veiem. Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Sr. Casero, el seu torn de rèplica.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies, Sr.
Alcalde. Ai, Navarcles. No serà tenen una mica de coïssor quan parlem de fer coses conjuntes
amb Navarcles ? La història és molt tossuda, Sra. Dolça. Quan jo li he demanat quina reducció
de serveis ha fet l’Ajuntament de Sant Fruitós, vostè només me n’ha anomenat un : el bus urbà,
que qui l’ha reduït és la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya, la Direcció General
de Transports, crec que es diu.
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Única i
exclusivament. Única i exclusivament. I qui ha baixat la subvenció per un tram educatiu
important és la Generalitat de Catalunya. I d’això se’n fa càrrec l’ajuntament de Sant Fruitós
perquè se’n beneficiïn els seus ciutadans.
I a més, en la seva gosadia diu “estem d’acord amb el servei de menjador i estem d’acord amb
les aules socioeducatives que es faran” que és un servei més que es donarà i “estem d’acord
amb els ajuts de risc d’exclusió perquè puguin jugar a futbol, però no estem d’acord amb què
puguin fer música”. O sigui l’extraescolar de futbol, perfecte; i segurament que a mi m’agrada
molt més el futbol que a vostè, segurament. Però els ciutadans tindran dret a poder escollir si
els agrada més el futbol, per exemple, o qualsevol altre esport, encara que fos l’esgrima – que
per això també hi ha subvencions per esports individualitzats que no s’han tret, que no s’han
tret – però que també tindran dret a que si tenen l’oportunitat de fer música a Sant Fruitós, que
no vagin a Manresa o a alguna acadèmia privada. Perquè clar, en aquestes coses ens
diferenciem, Sra. Dolça, que és que vostès sempre aposten pel privat i en canvi, intentem
apostar per allò públic perquè sigui un benefici comú. No d’uns quants, sinó comú.
Només recordar-li que la pàgina web és la pàgina web de l’Ajuntament: no és nostra, ni vostra,
és la pàgina web de tothom.
I una altra cosa positiva que pot tenir l’escola de música a Sant Fruitós és que estem
recuperant un edifici, estem recuperant un edifici que ja veurem quin serà el seu
desenvolupament, cosa que no havia succeït ami des que es va deixar de donar el servei que
hi havia. I això també val la pena recordar-ho perquè el conjunt de la ciutadania ho sàpiga.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Sra. Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Tenim 4.000 € a la partida que
donarem perquè els nens que van a música a fora. Així ens evitem problemes, ens el traiem de
sobre : els pares van a comprar a la fruiteria a Manresa, a la carnisseria d’Artés i a la biblioteca
de Navarcles.
La llar d’infants no és un ensenyament obligatori, els nens poden estar a casa seva fins que
tenen 3 anys. Ens costa un dèficit d’uns 200.000 € l’any.
L’edifici de les monges ? A l’edifici de les monges, apart de per fer-hi música, s’hi podran fer
moltes altres activitats que ara mateix no caben al Nexe, perquè el Nexe s’està quedant petit.
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I pel què fa al model educatiu i si els nens volen fer esgrima o volen fer futbol, ara que venen
vacances, facin una volta per Europa i mirin els models educatius que tenen a la resta
d’Europa.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Abans de procedir a la votació...
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Si us plau.... per....
Sr. Alcalde-President : Miri, jo.....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Hauria de contestar, no ?
Sr. Alcalde-President : No, miri, jo tinc una xuleta ....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : ......
Sr. Alcalde-President : No, no....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Clar, que....
Sr. Alcalde-President : No cal que ens discutim però vostè em permetrà, ja que ho demana, i ja
que varem presentar una queixa formal contra la meva persona a l’Administració Local, doncs...
- home, jo m’ho treballo una mica quan un presenta una queixa contra la meva persona.
Miri, el regidor de l’àrea presenta el tema : la Sra. Marta Flotats; hi ha un torn de paraules :
vostè l’ha utilitzat, el Sr. Casero l’ha utilitzat i la Sra. Flotats l’ha utilitzat; el Sr. Masana no l’ha
utilitzat; després hi ha un torn de rèpliques : per a qui ? per a qui ha utilitzat el primer torn;
vostè ha tingut un segon... vostè ha parlat dues vegades, el Sr. Casero ha parlat dues vegades
i la regidora ha parlat dues vegades. Diu el punt 2 de l’article 17 del desenvolupament de les
sessions plenàries diu “El president” – servidor – “podrà atorgar un segon torn d’intervencions”
– cosa que he fet, vostè ha parlat dos cops – “als regidors que ho hagin fet al primer torn”. O
sigui, l’únic que no podia parlar era el Sr. Masana; el senyor regidor ha parlat dos cops, vostè
ha parlat dos cops, la regidora de l’àrea ha parlat dos cops. I s’han acabat els cacauets. I si no
li sembla bé, presenti una queixa a la Direcció General de l’Administració Local contra aquest
Alcalde que és una espècie de franquista. I un cop dit això, a més a més, diu ....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : ........
Sr. Alcalde-President : No, no, és que no cal que utilitzi el micròfon. Diu “L’Alcalde tanca”.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Ha parlat tres vegades.
Sr. Alcalde-President : Vostè ha parlat dues vegades, el Sr. Casero ha parlat dues vegades, la
Sra. Marta Flotats dues vegades i l’Alcalde parlarà una vegada. I és el què vaig a fer. Ho tinc
ben apuntat, eh, em disculparà vostè.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : No serà per tots els
casos així a partir d’ara. Vull dir, que si una altra vegada.....
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Sr. Alcalde-President : Ha estat, ha estat, ha estat sempre així. O sigui, no serà així a partir
d’ara, ho ha estat sempre. Jo li prego que no sigui impertinent. Ho ha estat sempre.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Jo sempre li parlo amb
molta educació.
Sr. Alcalde-President : Doncs això que acaba de dir ara jo crec que ratlla una mica en
l’impertinència, perquè afirmar....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : .. la meva pregunta ....
Sr. Alcalde-President : .... afirmar que ho sigui a partir d’ara, és afirmar que fins ara no ho ha
estat. I vostès han presentat una queixa que de moment, no tenen raó. Ningú els ha donat la
raó a la queixa. I, per tant, un cop dit això, vaig a utilitzar el meu torn de paraula com a
president d’aquest Ple...
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sr. Alcalde....
Sr. Alcalde-President : No, no, és que no té el torn de paraula. Miri, la Sra. Dolça Olga....
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : ....
Sr. Alcalde-President : És que si parla, haurem de tallar el micro o parar la gravadora aquesta o
fer alguna cosa, perquè és que vostè no pot parlar, Sr. Grandia. Eh que no pot parlar el Sr.
Masana ? Vostè s’està callat Sr. Masana ? Veu ? Ell sí que s’està callat, el què està davant de
vostè. Faci el mateix. No, no, no parli, si està fent.... Miri que bé ho fa el Sr. Masana, faci el
mateix, no és tant complicat. Si ho sap fer el Sr. Masana, segur que ho sap fer vostè. Porta
molts més anys de regidor.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Això segur.
Sr. Alcalde-President : Per tant, fem-ho així. Molt bé, gràcies. La Sra. Dolça diu que 27.500 €
l’any és un projecte caríssim. Caríssim. Miri, 27.5000 € l’any és el què s’estima que costarà el
què és l’ensenyament de música. Un projecte caríssim. Caríssim és la negligència d’actuació
durant 11 anys per part d’un ajuntament quan un ciutadà reclama uns drets; l’ajuntament no el
contesta, no el contesta, no el contesta; aquell senyor demanda, guanya en primera instància,
guanya en segona instància, guanya a Madrid, al Tribunal Suprem de Madrid; total per no
escoltar al ciutadà; i aquesta gràcia de l’Ajuntament ens costa 1.800.000 € per un trosset de
terra de 8.000 m2. Simplement perquè l’administració local d’aquest preciós poble que es diu
Sant Fruitós de Bages va estar durant 11 anys obviant una demanda que estava fent un senyor
i que anava guanyant : primera instància, segona instància, Tribunal Suprem, Tribunal Superior
de Justícia. 1.800.000 €. Algú dirà “aquest només sap tirar enrere”, però és que perdoneu, algú
que per negligència en poder estar a sobre d’un tema li casquen 1.800.000 € per un solar i a mi
em diu de 27.500 € és un projecte caríssim, jo crec que s’ha passat de frenada, Sra. Dolça.
Moment econòmic crític ? El moment econòmic crític és quan un ajuntament ha de posar a
l’abast dels seus ciutadans el més proper possible, el més fàcil possible, el més econòmic
possible pel ciutadà poder gaudir d’aquells serveis que utilitza. I perquè una escola de música i
no una sala per fer esgrima ? Doncs perquè en aquest poble tenim coneixement que hi ha
molts nens que fan música. I em perdonarà si n’hi ha algun que fa esgrima, però jo no el conec.
Per tant, quan hi hagi un centenar de nens que facin esgrima, no es preocupi, que els que aquí
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estem governant, farem una escola d’esgrima. Però em sembla una mica també una gracieta
fàcil de dir “perquè feu una escola de música i no una sala d’esgrima ?”.
Bé, reduïm serveis essencials. Miri, coincideixo amb el què ha dit el Sr. Tomàs Casero : el
servei essencial que s’ha reduït és el bus urbà que depenia de la Generalitat de Catalunya i
que l’han anul.lat ells; i que nosaltres varem reclamar i varem fer una proposta perquè pogués
ser viable. O sigui, l’únic servei que la Sra. Dolça ha dit que hem anul.lat, no el fem nosaltres, el
fa la Generalitat de Catalunya governada per CIU.
Diu que és hora de fer reserves ara perquè estem molt fotuts. Miri, el nostre país està fotut des
de l’any 2007 i podríem demanar a qui governava abans quantes reserves va fer en previsió.
La última que teníem ens la va cascar 1.800.000 € per un tros de terra. O sigui, que si parlem
de fer reserves, diguem-ho des del principi.
Ha dit una sèrie de coses que a mi em provoquen una sèrie de reflexions que no entenc que
algú sigui capaç d’absorbir. Vostè comenta que és una tonteria fer una escola de música aquí
quan tothom pot anar fora. Segur ? miri, avui, tenim aquí dos taxistes del nostre municipi que
segur que ells – i si em permeteu la gràcia, segur que estan contents que la gent vagi molt a
fora, perquè segurament faran servir molt el taxi -. Però no és això. Escolti’m el què hem de fer
és que els serveis estiguin aquí i està clar que a vostès els agrada enviar la gent a fora, perquè
no han estat capaços en molts anys de fer ni tant sols una residència d’avis. I segurament
volen enviar els nens a fora música perquè igual es troben el seu avi on van a fer música,
perquè no poden estar ni al nostre poble. Per tant, és que s’han dit unes quantes barbaritats.
Els 1.000 € per nen que vostè ha calculat, Sra. Dolça Olga - perdó, Sra. Dolça – la inversió que
es fa per l’escola : no la fem un any i l’any que ve la tornem a fer nova.
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : .....
Sr. Alcalde-President : Clar. 27.5000 € si hi ha 60 nens, no són 1.000 € per nen. Perquè per
sort aquests 74.000 € que gastarem per fer l’escola duraran uns anys. I quan vostè critica el
gastar diners en un edifici que no és nostre, carai, el govern de CIU va gastar bastants diners
en arreglar el Teatre Casal Cultural i fer un teatre que sort en tenim. I no és nostre l’edifici. O
sigui criticar vostè coses que el seu partit ha fet durant anys. Doncs miri, gràcies a que CIU va
invertir en un edifici que no és propietat de l’ajuntament, que és el Casal Cultural, ara podem
fer teatre. I el dia que plou a Sant Iscle, podem venir aquí i fer el dinar. Per tant, hem d’invertir
en aquells edificis que no són nostres ?
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : M’està preguntant ?
Sr. Alcalde-President : No, estic ... Sí, bé, ....
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : És que, és clar, m’està
preguntant. Què haig de fer ?
Sr. Alcalde-President : El què .......... 25 , perdoni. El ROM està aprovat i diu que l’Alcalde pot
tancar. Per tant, no m’interrompi, jo no ho he fet quan vostè parlava.

25

No es pot transcriure el present fragment per la poca qualitat del registre de veu

42
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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
Vicesecretaria

El 5% de despesa : home, 2,5% per Navarcles i 2,5% per Sant Fruitós. Si nosaltres haguéssim
muntat l’escola de música sols, hauríem de pagar el 5% nosaltres tot. Per tant, aquí .... Ostia,
no sigueu animals que hem de pagar el 2,5%. Home, doncs, jo crec que el què hem de veure
és que ens estalviem un 2,5%, perquè una escola de música tot sol, és un 5%. És que és una
successió de bastants coses juntes.
I una altra cosa que sí, que vull ensenyar-li, que diu que això que estem fent va en contra de la
voluntat del nostre ciutadà : avui ha quedat palès que ha escoltat la tele perquè ha escoltat el
Rajoy. Però jo la convido a que llegeixi el Regió 7 : “L’escola de música compartida de Sant
Fruitós i Navarcles creix un 25% en alumnat”. Un 25%. Sap què vol dir això ? que aquest equip
de govern ha encertat en la decisió de portar l’escola de música de Sant Fruitós. La decisió
d’aquest equip de govern fa que un 25% més de nens del nostre poble hagin decidit fer música.
La meva més estricta enhorabona, Marta. La decisió de la regidora ha aconseguit un 25% més
de nens que es decideixin a fer música i pagant la meitat del què ens costaria si haguéssim
muntat l’escola tot solets. Perquè a sobre hem estat tant intel.ligents de muntar-ho junt amb
Navarcles i ens costa la meitat.
En aquest paràgraf - i això no és propaganda, això és un diari que nosaltres no hi ficarem ni un
euro, eh – “Sant Fruitós hi guanya”.
I si anem al tema del prestigi i lluïment personal : Home, si fer l’escola de música a un edifici
atrotinat que no s’ha pogut ni pintar la façana és lluïment, què deu ser fer el projecte de la
biblioteca que es va fer quan governava CIU ? Perquè, carai, si algú d’aquí es vol lluir amb
l’edifici de les monges , que vingui i que m’expliqui què volia fer el què va aprovar el disseny de
la nova biblioteca de Sant Fruitós de Bages. I algun dia ens volen portar l’AVE a Sant Fruitós i
ens volen fer un aeroport, jo els diré que la Sra. Dolça Olga hi està en contra. Votem ?
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I QUATRE ABSTENCIONS ( 4 CIU ).

13.
Conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament per a la prestació
d’assistència sanitària de cobertura pública al consultori municipal pels anys
2009-2014. Aprovació de la clàusula addicional núm. 4 per la qual es fixa la
contraprestació econòmica i el sistema de pagament pel període de 1 de gener a
31 de desembre de 2012.
Vist el Conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament per a la prestació d’assistència
sanitària de cobertura pública al consultori municipal pels anys 2009-2014.
Vist l’escrit tramès per correu electrònic de 3.7.12 pel Servei Català de la Salut, que
s’acompanya de la clàusula addicional núm. 4, que contempla la contraprestació econòmica i el
sistema de pagament pel període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012, que aquest
Ajuntament percep per la posada a disposició, funcionament, i manteniment del Centre
d’Atenció Primària en la prestació assistencial d’atenció primària al consultori municipal.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Serveis a la
Ciutadania, l’adopció dels següents
ACORDS :
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Primer.- Aprovar la clàusula addicional núm. 4, per la qual es fixa la contraprestació econòmica
( fixada en una quantitat màxima de 20.469,58 € i un import trimestral de 5.117,40 € ) i el
sistema de pagament de les prestacions assistencials pel període comprès entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2012, per a la prestació de serveis assistencials de Medicina General i
Pediatria del consultori municipal.
Segon.- Notificar l’acord anterior al Servei Català de la Salut i a la Intervenció i Tresoreria
municipal, per al seu coneixement i efectes.

Sr. Alcalde-President : Gràcies. La regidora Cristina Múrcia ens aporta informació sobre aquest
punt.
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, tal com ha quedat clar a
la part expositiva que ha llegit el nostre Secretari, es tracta d’aprovar la contraprestació que
rebem de part de CatSalut per l’ajut pel pagament de despeses bàsiques dels nostres dos
dispensaris. Dir-vos també que en la línia 26 l’exposat abans, que en aquest cas, també ..........
27
CatSalut per poder prestar el servei assistencial de Medicina, tant al CAP d’adults com al
CAP pediàtric. La clàusula que hem aprovat, dineràriament vol dir que el CatSalut ens aportarà,
perdó, la quantitat d’uns 20.400 € / any per l’ajut en el pagament de les despeses. Actualment,
a data d’avui, la despesa apunta que serà finalment uns 39.000 o 40.000 €. Per tant, creiem
també una miqueta des del grup del PSC, en aquest cas, i també de l’equip de govern, perdó
que si potser si haguéssim fet una miqueta de reserva o haguéssim previst una miqueta amb
temps tot, ara, la despesa aquesta, si tot estigués unificat en un sol CAP, seria menor, perquè
se’ns disparen molt : per exemple, dues calefaccions, dos comptadors, ... Bé, més que res,
explicar-los una miqueta això. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus, algun comentari ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Jo volia fer un
comentari. Em sembla que el que la companya ha dit és veritat.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, votem.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

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

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