AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE SANT
FRUITÓS DE BAGES EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2012

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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les vint hores del dia dimecres deu
d’octubre de dos mil dotze, prèvia
convocatòria a tal efecte, es reuneixen, als
efectes de celebrar sessió ordinària de
l’Ajuntament , els senyors/es regidors/es al
marge ressenyats, sota la presidència del
Sr. Alcalde- President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana, i actuant com a
Secretari, el Vicesecretari de l’Ajuntament
Sr. Santiago González Castellanos.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se acte
seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
-

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

1. Aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de
setembre de 2012.
L’Alcalde obra la sessió i sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior
realitzada el dia 12 de setembre de 2012, amb la següent modificació:
Aprovar la determinació de les festes locals per l’any 2013. Pàgines 33 i 34.
A resultes de la intervenció del regidor Roger Grandia ( CiU ), a l’acord referent a aprovar la
determinació de les festes locals per l’any 2013 ( pàgines 33 i 34 ) es va aprovar com a segona
festa local el dilluns 1 de juliol. A la vista dels antecedents que s’han incorporat a l’expedient es
constata expressament que la proposta d’acord sotmesa a dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis a la Ciutadania proposava com a segona festa el dia 8 de juliol i ha de ser així a
resultes que la festa major d’estiu es celebra, tradicionalment, el primer diumenge de juliol, pel
que conseqüentment la festa local s’ha de correspondre amb el dilluns posterior al de la
celebració de la festa major, essent pel present any el dia 8 de juliol.
Per l’Alcaldia, es sotmet a consideració de la Corporació que acorda aclarir l’expressat acord i
que aquest es transcrigui a l’acta amb la nova redacció.
Per unanimitat, s’acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió amb la següent modificació,
que serà transcrita a l’acta definitiva, si bé el grup de CIU manifesta la seva abstenció en
aquest punt.
“Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com
a festes locals, retribuïdes i no recuperables al municipi de Sant Fruitós de Bages per a l’any
2013, les següents:
Dilluns 21 de gener (festivitat de Sant Fruitós de Bages)
Dilluns 8 de juliol (Festa Major d’estiu)”

Sr. Alcalde-President : Si teniu algun comentari a fer en referència a aquesta acta. I sinó,
passaríem a la seva aprovació. Els portaveus ? Agustí Masana ? Res a afegir. Casero ?
Tampoc. Flotats ? Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, en referència al punt
sobre la Festa Major, doncs , comentar la nostra abstenció al vot. Ja ho varem comunicar, més
que res....
Sr. Alcalde-President : Sí, em constava que ens ho vareu dir.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs això.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Per tant, fet això, que crec que ja consta així, Sr.
Secretari ? Oi que sí, l’abstenció ? Doncs l’aprovem en aquest sentit. Queda aprovada l’acta....
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Sr. Secretari : Perdó, per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta amb la modificació que serà
transcrita a l’acta definitiva, en el ben entès que aquest acord, el grup de CIU manifesta la seva
abstenció.
Sr. Alcalde-President : Passem al següent punt.

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària.
•

•

•

•

•

•

•

•

Decret d’Alcaldia de data 4 de setembre de 2012, mitjançant el qual es confereix
delegació expressa al regidora Sra. Cristina Múrcia Caraballo per substituir a l’Alcalde
en l’exercici de l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil entre XXXX i
XXXX, previst celebrar el dia 11 de setembre de 2012, a aquest terme municipal.
Decret d’Alcaldia de data 12 de setembre de 2012, mitjançant el qual es delega la
representació de l’ajuntament per comparèixer a l’acte de judici oral del procediment
abreujat 187/2012-E, per presumpte delicte contra la seguretat del trànsit amb resultat
de danys en béns de domini públic, al jutjat penal 3 de Manresa en qualitat de
testimoni als efectes de defensar el rescabalament dels drets de la corporació, si
s’escau, en la lletrada de l’Ajuntament Sra. Maria José Fernández Trigo.
Decret d’Alcaldia de data 17 de setembre de 2012, mitjançant el qual es confereix
delegació expressa al regidora Sra. Cristina Múrcia Caraballo per substituir a l’Alcalde
en l’exercici de l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil entre XXXX I
XXXX, previst celebrar el dia 22 de setembre de 2012, a aquest terme municipal.
Decret d’Alcaldia de data 19 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
documentació justificativa elaborada per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament en relació a
l’ajut econòmic atorgat per la Diputació en relació a l’actuació anomenada “Catàleg de
l’Annex – Programa PIDCES” en el marc de la convocatòria de l’any 2011 per a la
concertació d’accions de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats locals del Pla de
concertació.
Decret d’Alcaldia de data 19 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a
l’entitat Col.lectiu de Recerca Històrica a la utilització de la Plaça de l’Església per a la
celebració del 6è. aniversari del Museu, únicament pel dia dissabte 29 de setembre de
2012 en horari de 18:00 a 24.00 hores.
Decret d’Alcaldia de data 19 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a
XXXX a la utilització del parc de Pineda de Bages per a dur a terme una festa
d’aniversari, únicament pel dia divendres 21 de setembre de 2012 en horari de 17:30 a
19:30 hores.
Decret d’Alcaldia de data 20 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
tramitació telemàtica de la sol·licitud de concertació de l’acció de recurs material
prevista al catàleg d’actuacions de suport als serveis i les activitats locals corresponent
a l’exercici 2012 en l’àmbit del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011 amb el següent detall : Polítiques locals de turisme, actuacions de
senyalització turística, tipus : recurs material; es designa al Sr. David Aarón López
Martí ( arquitecte municipal ) com a contacte tècnic i responsable de la gestió i
execució d’aquesta acció en el supòsit que sigui atorgada per la Diputació de
Barcelona.
Decret d’Alcaldia de data 20 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’autoritza a
XXXX a la utilització del parc de Pineda de Bages per a dur a terme una festa
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•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

d’aniversari, únicament pel dia divendres 21 de setembre de 2012 en horari de 17:30 a
19:30 hores.
Decret d’Alcaldia de data 20 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’ordena la
retirada d’un vehicle abandonat marca CITROEN, model JUMPER amb plaques de
matrícula 6346-BGX, 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 20 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’autoritza la
despesa i el pagament de l’ajuda concedida a XXXX en concepte d’ajut per
medicaments per un import de 28,12 €.
Decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’ordena
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la quantitat de 703,98 € corresponent al
pagament de l’assegurança del vehicle de les dependències municipals PEUGEOT 307
1.6 HDI BREAK 5P 5414-DPX inclosos dins el contracte menor adjudicat a la Cia.
Asseguradora MAPFRE per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de
2012, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 14.920.22404.
Decret d’Alcaldia de data 21 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’atorga a
XXXX la concessió de drets funeraris per un període de 50 anys i s’aprova la liquidació
de les taxes corresponents, per un import total de 17.32,88 €.
Decret d’Alcaldia de data 26 de setembre de 2012, mitjançant el qual s’ordena el
pagament de la nòmina del personal de l’ajuntament corresponent al mes de setembre
de 2012.
Decret d’Alcaldia de data 27 de setembre de 2012, mitjançant el qual es formalitza el
contracte de treball amb caràcter d’urgència a la Sra. Maria del Mar Ferrer Castillo amb
un contracte de treball d’interinitat a temps complert en qualitat de Auxiliar de geriatria,
per a substituir a la Sra. Asunción Fernández, amb reserva del lloc de treball, la qual es
troba en situació de baixa per incapacitat temporal; aquest contracte tindrà efectes des
del dia 29.9.12 fins a la reincoporació de la titular de la plaça.
Decret d’Alcaldia de data 1 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova i es
reconeix la despesa de la diferència de salari del XXXX i XXXX corresponent a
incidències produïdes posteriorment a l’aprovació del Decret d’Alcaldia de data 27.9.12
en relació a la nòmina de mes de setembre, per un import net de 162,30 €, amb càrrec
a les partides corresponents.
Decret d’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la
subscripció i tramesa del document de sol·licitud a la Diputació de Barcelona respecte
al conveni corresponent a l’any 2013 per al desenvolupament del Portal provincial
d’entitats i per tal que proveeixi el servei de suport a l’usuari i el servei de manteniment
correctiu per l’any 2013 en l’àmbit d’aquesta plataforma web.
Decret d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es convoca la
segona sessió ordinària de la Junta de Govern Local corresponent al mes d’octubre de
2012 pel dia 22 d’octubre de 2012, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial,
mantenint-se la periodicitat establerta al cartipàs municipal per les següents
convocatòries.
Decret d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es sol.licita
l’emissió de certificat T-CAT (CPISR-1 + CPX-1) en modalitat de suport de targeta
criptogràfica a nom de la Sra. Ester Muñoz Pérez amb NIF 77.739.650-H pels motius
exposats a la part expositiva; i s’autoritza la despesa corresponent a efectes de drets
d’emissió del certificat per import 38,14 € segons les tarifes publicades per l’Agència
Catalana de Certificació per l’exercici 2012 als efectes de la tramitació de la factura que
generi la tramitació de la sol·licitud.
Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’accepta a XXXXX
amb D.N.I XXXX per ocupar una plaça com a usuària de la residència municipal d’avis
“El Lledoner”, prèvia formalització del corresponent contracte assistencial.
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Sr. Alcalde-President : En aquest sentit, CIU si hi ha algun punt de l’acció de govern que volen
que comentem ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, en aquest punt no hi ha cap
comentari a fer ni cap pregunta.
Sr. Alcalde-President : D’acord, doncs, passem al punt tercer.
El Ple en pren coneixement.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de
3 i 17 de setembre.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local corresponents a les
sessions de 3 i 17 de setembre de 2012.
Sr. Alcalde-President : Per part de CIU, algun .... ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, un parell de coses. A la
Junta de Govern Local del dia 17 de setembre hi ha una modificació d’uns preus públics : són
els preus de les activitats esportives per la gent gran, de la gimnàstica, ioga, ... Més que res,
només fer un petit comentari, ja que ens ha arribat a nosaltres alguna veïna, en concret,
algunes veïnes que s’haurien estimat més que no els haguessin apujat aquestes activitats.
Després, hi ha també el punt del camí paisatgístic de Sant Benet, del punt 4.3 : el camí
paisatgístic en què l’empresa Naturgrup Integral , S.L. demanava que se li retornés la fiança
que havien posat. I aquí, doncs, surt a lluir el tema, el problema dels arbres del camí
paisatgístic, que s’han mort i que nosaltres ja varem denunciar ja fa més d’un any – perquè es
varen morir ja fa més d’un any -. Més que res, que ens expliquessin una mica com quedarà tot
això. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs , en el punt primer que demanava, que són aquestes
noves taxes per les activitats de la gent gra, el regidor Isidre Malagarriga li respondrà.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Hola, bona nit a
tothom. Bé, hem d’entendre que aquestes taxes, d’acord, s’han modificat una mica, però és
clar, des del 2008 que no s’havien tocat. Hem de pensar que passàvem d’un IVA del 8 al 21: és
clar, pensa que la matrícula, hem passat de 15 a 20 €. Jo tampoc ho trobo abusiu. La
gimnàstica per trimestres hem passat de 15 a 20. El ioga, igual : un augment de 5 € per
trimestre. No sé.... Les activitats aquàtiques abans eren 9, ara són 15, per trimestre; dos dies a
la setmana, són 25. Les caminades, els que no estan matriculats els farem pagar 8, però els
que estiguin matriculats els sortirà de franc, per potenciar les caminades. Amb això vull dir que
si una persona , qualsevol de nosaltres, se’n va al NAT’s i es matricula 1 mes per anar un dia a
la setmana, pagarà 26 €; aquí estem dient que en pagues 25 per anar-hi dos dies tres mesos.
És clar, torno a repetir, del 2008 que no s’havia tocat, era necessari. Jo penso que ara ja hem
fet un ajustament per poder estar almenys dos o tres anys més per no haver-ho de tocar.
Penso jo, vaja, sota el meu punt de vista.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Isidre, si em permet, jo no li
he dit ni que fos, no li discuteixo ni que el preu sigui car, ni que sigui econòmic...
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Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : No, no, ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo l’únic que li transmeto és que
....
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... d’alguna veïna en concret
que ens ha fet aquest comentari. Sabem perfectament que aquestes activitats estan
subvencionades per l’Ajuntament, per això les fa; estan destinades a les persones grans,
perquè és per les persones ja pensionistes. I s’entén que l’Ajuntament ha d’estar, doncs, ja que
volem donar tants serveis, aquest és un dels serveis que dóna l’Ajuntament.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, no, no...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per tant, aquesta diferència de
preu que vostès pugen, segurament farà pessigolles al pressupost municipal.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, bé, clar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En canvi, a alguna persona pot
ser que sí que potser s’ho hagi de rumiar.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Però si....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però no li estic discutint.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : No, no, és clar...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sabem perfectament que són
uns preus molt econòmics, ....
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Home...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que estan fets des de
l’ajuntament per promocionar la pràctica de l’esport a les persones ja d’una edat més avançada
o que siguin pensionistes.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, sí, clar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Gràcies.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : No, només és això.
Sr. Alcalde-President : Per tant, entenem que si aquesta senyora li va preguntar això a vostè
perquè li tenia confiança....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No m’ho va preguntar. Em va dir
que no li agradava que li haguessin apujat.
Sr. Alcalde-President : perdoni, li va comentar.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’ho va comentar.
Sr. Alcalde-President : Si li va comentar això i vostè coincideix amb nosaltres que són preus
molt econòmics i que s’havien d’apujar, suposo que li devia donar una explicació.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, jo no he dit que s’hagin
d’apujar, Sr. Batanés. No ho he dit això, jo.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. El segon punt que vostè demanava fa referència al tema del
camí paisatgístic que va cap a Sant Benet. El regidor Tomàs Casero, que és l’àrea que li
pertoca, li comentarà.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bona nit.
Primer de tot, Sra. Casals, el punt d’acord del camí paisatgístic de la Junta de Govern Local no
era per la devolució de la fiança, sinó que era per l’informe que varem demanar a la direcció
facultativa perquè ens digués quin és l’estat dels arbres: tots sabem quin és l’estat dels arbres,
però, evidentment, la normativa ens diu que ha de ser la direcció de l’obra qui ens ho digui. A
partir d’aquí, es va fer arribar l’informe i nosaltres el què varem fer és donar compte d’aquest
informe on diu que els arbres estan morts.
La segona pregunta que suggereix aquesta realitat és que aquests arbres perquè es varen
morir ? perquè no eren els adequats o perquè no se’ls va tractar bé. I si no se’ls va tractar bé,
qui no els va tractar bé ? O sigui, qui els havia de regar, qui els havia de donar líquid ? En
funció de la documentació que nosaltres hem trobat a l’expedient, ens diu que els encarregats
de donar líquid a aquests arbres era qui havia de fer el manteniment dels arbres, que és
l’empresa que va col.locar els arbres. L’empresa que va col.locar els arbres diu que no, que
això ho havia d’haver fet l’Ajuntament, però que enlloc hi ha cap document que digui que
aquest manteniment l’ha de fer l’ajuntament. Per tant, estem en aquesta discussió. L’informe
diu el què diu : diu que s’han de reposar els arbres i que l’època millor per reposar els arbres és
aquesta, no una altra. No podíem haver-ho fet fa 6 mesos, ni fa 15 mesos, ni fa 8 mesos : s’ha
de fer ara, perquè és el període que tocar fer la replantació dels arbres. No sé si amb això l’he
pogut respondre a la seva inquietud.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, doncs, passem al punt quatre.

4. Informació de les regidories.
El Ple en pren coneixement.
Sr. Alcalde-President : En aquest punt, jo li dono la paraula, com és habitual, als diferents
regidors que exposaran alguns temes d’interès per la ciutadania que s’han aprovat,
bàsicament, en Juntes de Govern Local celebrades. Li passo la paraula al regidor Xavier
Racero i ens comentarà algun punt.
Regidoria d’Economia :
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, gràcies, bona nit a tothom.
Només tinc un punt per explicar-vos en aquest cas. Només explicar-vos de forma breu que des
de fa almenys dos anys – no he entrat a valorar si possiblement en faci més – que estem
pagant una assegurança d’una motocicleta que pertanyia a la Policia Local, que concretament
la teníem aquí als baixos. I en aquest cas, hem estat pagant una assegurança durant aquests
dos anys que ha pujat 582 € per no res, perquè la motocicleta estava aquí. Bé, dir-vos que a
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partir d’aquest any, no l’hem pagat; hem retornat la factura d’aquesta assegurança, que vencia
el juliol – ens va arribar al juny. Per tant, ens traiem una despesa d’aquesta motocicleta,
justament per no fer-la servir.
Regidoria d’Obres :
Sr. Alcalde-President : Molt bé, el regidor Tomàs Casero, també ens comentarà un punt de la
Junta de Govern Local referent a actuacions d’enllumenat.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, això ja va
sortir en un altre Ple. Dir que es van adjudicar les obres per dos trams d’il·luminació : un era a
Les Brucardes, al carrer Riu d’Or; i l’altre era al Carrer Collserola, que està ben bé davant del
Freeman i el Supeco – que ara és Carrefour, però que tots coneixem com Supeco – que és el
canvi dels fanals per fer una millora tant en il·luminació com en seguretat. I aquestes obres ja
estan finalitzades.
Regidoria de TIC :
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. La regidora Manoli Martín també ens comentarà algun
aspecte a destacar.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Hola, bona nit. Fent referència
a un punt que es va tractar el dia 17 de setembre a la Junta de Govern Local, que parla sobre
l’aprovació de la concessió del subministrament de les fotocopiadores. Des de l’àrea
d’informàtica, ja ho hem comentat en alguns altres Plens, s’estava treballant per agrupar tot el
tema de les fotocopiadores de l’Ajuntament. S’ha fet al final el concurs; l’empresa que ha
guanyat ha estat Sistemas Digitales de Catalunya; i amb aquesta reordenació de l’equipament
d’impressores hem aconseguit reduir el què és el cost mensual – tot això, imports comparats
sense IVA amb l’any passat – una reducció d’un 30%. O sigui, abans pagàvem mensualment
622 €, ara pagarem 453 €, preu sense IVA. El tema del cost anual : això representa una
reducció d’un 30.% en comparació amb l’any passat. I el preu de la còpia volta el 40%. Aquí a
l’Ajuntament tenim intenció de reduir el nombre de còpies, perquè són moltes les fotocòpies
que es fan al cap de l’any. I això és una reducció molt important.
Apart d’això, hem guanyat en una fotocopiadora més i hem aconseguit que quan tinguem algun
problema amb una fotocopiadora, la màquina sigui substituïda, que això no ho contemplava
l’antic contracte que teníem amb l’empresa que ens subministrava les fotocopiadores. I a més,
hem aconseguit que a baix a l’arxiu, per avançar tot el tema de digitalització d’arxiu, la
fotocopiadora de baix tingui escàner. Jo crec que ha estat un molt bon treball per l’àrea
d’informàtica i per això en donem coneixement al Ple.
Regidoria de Planejament :
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Jo us comentaré un últim punt que és que s’ha procedit
a la liquidació de quotes del compte de liquidació previst al projecte de reparcel.lció del Pla
especial de Les Escoles. Aquest projecte és el que ha de portar a terme el què és la
urbanització de la zona de les escoles de Monsenyor Gibert, aquell tros que hi ha a la zona de
Ca la Luca. Per tant, en un pas més cap a aquesta urbanització d’aquest sector, ara ja hem
procedit a la liquidació de quotes. Per tant, hem d’esperar que cada cop està més a prop el
veure l’inici de la urbanització de tot aquell espai que queda allà a la zona entre La Natura, les
Escoles, Ca la Luca i la llar d’infants. Molt bé, doncs, acabat aquest punt d’informació de les
regidories, passem al punt de mocions i propostes.
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MOCIONS I PROPOSTES.
5. Moció dels grups municipals relativa al fons de liquiditat autonòmica.
El Secretari dóna lectura a la part dispositiva d’aquesta :
L’actual situació econòmica ha provocat que l’Estat espanyol i les comunitats autònomes es
trobin en una situació molt important de dèficit. La desconfiança del sistema financer i dels
mercats fa que les comunitats autònomes es trobin amb el mercat financer pràcticament tancat
i sense possibilitat de concertar operacions de crèdit que alleugin la situació de dèficit.
En aquesta situació, l’estiu del 2010 es va aprovar la modificació de la Constitució Espanyola
que va permetre la posterior aprovació de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i
estabilitat financera. Fruit d’aquesta nova legislació, el deute financer, interessos i
amortitzacions van passar a ser pagaments prioritaris per a les administracions públiques, per
davant de nòmines o deutes a proveïdors. Ara, el Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de
mesures de liquiditat de les administracions públiques, que regula el Fons de Liquiditat al que
s’ha acollit la Generalitat, certament estableix que els recursos han de servir per atendre,
prioritàriament, les necessitats financeres de les comunitats autònomes en els termes que
estableix el decret.
Però també és cert que altres comunitats autònomes han optat per recalcular la xifra a sol·licitar
per tal de poder incloure a la suma total una part dels deutes, concerts i convenis amb els
ajuntaments, atès que no els van poder incloure a l’ICO per a proveïdors. De fet, els recursos
que reclamem des dels ajuntaments també són per cobrir, en part, els deutes derivats de
competències que sovint no ens són pròpies o que són delegades per la Generalitat.
La situació econòmica dels ajuntaments és més que delicada, amb el greuge afegit de tenir
prohibit per llei incórrer en dèficit. És cert que el conveni subscrit entre la Generalitat i les
Diputacions per avançar part del deute ara fa uns mesos, va permetre disposar de líquid i poder
fer front a certs pagaments. Però la Generalitat es va comprometre a restituir aquests
avançaments al mes de novembre, i a eixugar el deute amb els ens locals abans de final d’any.
Els ajuntaments també hem d’atendre preferentment i de forma ineludible els nostres deutes
financers, i si la Generalitat no ens paga el que ens deu ens trobarem en una situació límit,
sense poder pagar proveïdors i fins i tot incorrent en dèficit per fer front al pagament de les
nostres obligacions.
Els ajuntaments veiem en el Fons de Liquiditat Autonòmica una oportunitat per redreçar
aquesta situació abans que finalitzi l’any. Altres comunitats autònomes han calculat la xifra
sol·licitada a l’Estat preveient pagar els deutes pendents amb els ens locals.
Per tot això, acordem:
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que actuï amb lleialtat institucional cap als
ajuntaments, i que negociï amb l’Estat destinar una part dels recursos del Fons de
Liquiditat per pagar deutes, concerts i convenis de la Generalitat amb els ajuntaments.
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que, de no poder destinar una part de
l’import demanat, recalculi la xifra amb l’objectiu de poder destinar recursos a complir
amb les obligacions contretes amb els ajuntaments.
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3. Demanar a la Generalitat la intermediació amb el Govern de l’Estat perquè els
ajuntaments que tanquin l’actual exercici 2012 amb dèficit no vegin retingudes les
participacions en els tributs de l’Estat per al 2013.”
Sr. Alcalde-President : En concret, aquesta és una moció que va arribar a proposta de la
Federació de Municipis de Catalunya. Vejam si trobo el text per llegir. Hi ha molts papers i l’he
de trobar. Començarà el Vicesecretari llegint la part dispositiva. Endavant.
Sr. Secretari : ( Llegeix la part dispositiva de la moció ).
Sr. Alcalde-President : Bé, en tot cas, com s’ha llegit, és una moció que va arribar a proposta
de la Federació de Municipis de Catalunya en el sentit de reclamar aquest fons de liquiditat
autonòmica que es suposa que poc o molt, tots nosaltres n’hem sentit a parlar a través de la
TV, la ràdio, els mitjans de comunicació en general. Per tant, aquesta moció la varem posar en
comú a la Junta de Portaveus que varem celebrar la setmana passada i ara la sotmetrem a
votació, però, en principi, la varem portar tots els grups municipals de mutu acord. Per tant,
procedirem a la votació. Si voleu fer algun comentari els diferents portaveus, en relació a
aquesta moció. Per part d’Imagina’t ? Endavant, doncs, Agustí.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : La
pressió que exerceix l’estat espanyol sobre la Generalitat no ha estat estudiada a tenir-nos en
compte i aquesta situació ha fet que molts Ajuntaments ara estiguin en situacions molt
crítiques, per la que fins i tot no poden pagar els seus treballadors, ni factures de llum, aigua,
etc.... Des dels ajuntaments assumim serveis necessaris pels nostres veïns que la Generalitat
no es compromet a mantenir. Moltes vegades, fins i tot assumim despeses indirectes de serveis
propis que ha de finançar la Generalitat. És per aquest motiu que votarem a favor d’aquesta
moció per tal de guanyar un petit marge que permeti als ajuntaments entomar aquests
moments de crisi. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Agustí. Per tant, votem.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

6. Moció dels grups municipals en defensa del model d’organització territorial, del
mapa municipal i l’autonomia local.
El Secretari dóna lectura a la part dispositiva d’aquesta.
Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local suprimint
ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses municipals, personal al
servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant l’adscripció obligatòria de
determinats funcionaris habilitats, establint la seva dependència funcional de l’administració
general de l’Estat.
Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que no han
estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i amaga la voluntat
real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi realitzat la reforma de
l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que tenen les seves competències
transferides, aprimant una administració hipertròfica i ineficient que és la responsable del 81%
del deute públic i on és el focus real del problema del sector públic.
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Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en la
gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou el deute
de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els ajuntaments catalans
en el seu conjunt, i tenint en compte que representen el 12’9% de la despesa pública global, i
que són les administracions més properes als ciutadans, i les millor valorades en tots els
estudis d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, CEO).
Atès que ha estat anunciada la futura modificació de diferents lleis com la de règim electoral o
la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model d’organització territorial
fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) en els municipis i les
vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal previst en els articles 2.3 i 84 EAC.
Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització territorial que li
correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local establerta a la Constitució,
l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea d’Autonomia Local.
Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular de
forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que desvirtua el
model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer perillar la prestació de
serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra de 20.000 habitants que no té en
compte els territoris ignorant la diferent tipologia de municipis, turístics, de muntanya,etc
equivocant-se en el diagnòstic ja que a Catalunya el 73% del deute de les corporacions locals
correspon a municipis de més de 20.000 habitants.
Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de serveis
municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i els serveis
municipals.
Per tot això, sol·licitem al Ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat
de l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases reguladora del règim local
(LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se realitzat sense consens, amb
deslleialtat institucional i vulnerant l’autonomia local.
SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen com
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat del
Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país, així com la
necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia local i de suficiència financera que
s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes mesures, que sota l’excusa de la crisis
econòmica, amaguen el desig de substituir el model actual per un centralista que vol impedir la
prestació eficient de serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor indispensable.
TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així
com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el
desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les competències que
s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides econòmiques detallades en la
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Llei de Finances local on s’ha de regular que el municipi és i ha de continuar essent el primer
nivell de prestació de serveis.
QUART.- Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i com a
garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una tecnocràcia
sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar que l’anunciada
supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap estalvi econòmic, ja que
bona part d’ells presten els seus serveis de forma desinteressada en els seus pobles i ciutats, i
en els ajuntaments grans implicaran un empobriment de les funcions institucionals dels
membres del govern de la ciutat.
CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes les
competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure la
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat els
serveis públics.
SISÉ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta Europea
d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a l’administració més
propera i en conseqüència, instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i
econòmicament als Consells Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de
prestador i mancomunador de serveis per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar de
manera eficient aquesta necessària funció.
SETÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al Congrés dels
diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a les entitats
municipalistes de Catalunya.”
Sr. Alcalde-President : és una moció que també es presenta conjuntament per tots els grups
municipals. És una proposta que ens arriba de part de l’Associació Catalana de Municipis, en
aquest cas. És en defensa del model d’organització territorial, del mapa municipal i de
l’autonomia local. Si el Vicesecretari ens vol llegir els punts.
Sr. Secretari : ( Llegeix els acords de la moció ).
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, també té a veure amb tota la situació actual i amb la més
rabiosa actualitat en quant al què tots estem seguint pels mitjans de comunicació, com deia
abans. Per tant, aquesta proposta que ens arribava de l’Associació Catalana de Municipis
aquesta moció ens l’hem fet nostra, en principi, tots els grups municipals i és de preveure que
tots hi votarem a favor. No obstant això, el mateix que abans : si els portaveus voleu dir alguna
cosa. També per part d’Imagina’t, Agustí ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí,
gràcies. Bona nit. El grup Imagina’t Sant Fruitós votarà a favor d’aquesta moció perquè creiem
que la decisió del Govern de l’estat de reformar l’administració local va més pel camí de retallar
l’autonomia de gestió dels municipis i la centralització del poder en els grups polítics fins ara
majoritaris, deixant fora a moltes agrupacions de ciutadans que representen el conjunt del
poble. Som partidaris de la mancomunitat de serveis entre municipis, fet que hem demostrat
nosaltres mateixos mancomunant algun dels nostres serveis. Però en cap moment creiem que
sigui positiu pels municipis la mancomunitat de diversos ajuntaments, doncs es perdria la
identitat de cadascun d’ells.
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Passem a la votació. Sí, Tomàs, endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies.
Vejam, comentar un parell de coses : nosaltres considerem que és molt important l’aprovació
d’aquesta moció perquè tot i que és un avantprojecte, no és una llei ja ferma, quan parlen de la
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, on parlen de fer un estalvi econòmic, al
darrera hi ha un important contingut ideològic. A la dreta d’aquest país, el govern del PP el què
vol és fer una recentralització de les autonomies i que els poders locals desapareguem. Ells el
què voldrien quan diuen que els càrrecs electes no han de cobrar, els càrrecs electes han de
fer-ho de forma voluntariosa, ells el què volen , en realitat, és que només puguin ser polítics,
puguin dedicar-se a la política, puguin dedicar-se a allò que és públic la gent que tingui diners. I
la gent que no tingui diners, doncs que es dediquin a una altra cosa. I en realitat, nosaltres el
què considerem és que ells realment el què volen, no és que hi hagin Alcaldes als municipis, el
què volen és que hi hagin governadors civils, que és el què hi havia a l’època pre-democràtica,
o sigui, a la dictadura. Per això nosaltres considerem que és molt important que aquestes
mocions arribin, que siguin fermes per part de tots els municipis, tant de Catalunya com de la
resta de l’estat perquè aquest avantprojecte de llei quedi només en això, en un avantprojecte i
no pugui prosperar. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Passem a votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

7. Moció que presenta el grup municipal Imagina’t Sant Fruitós –AM en defensa del
Dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.
La interrupció voluntària de l’embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits socials
atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la seva
practica.
La llei Orgànica 21/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l’Embaràs, que entra en vigor l’1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de l’Embaràs
(IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de
les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l’article 41 de l’Estatut d'Autonomia de
Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits com l’anterior aprovada l’any 1985
(perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de defectes del fetus i
violació).
El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa mesos que
a la tardor presentarà l’esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la
Interrupció Voluntària de l’Embaràs. El missatges que ens arriben fan preveure una retallada i
una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El Ministre, juntament
amb els sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix
interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir
sobre el nostre cos i coartar la nostra llibertat de decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que
aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la seva
vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per restringir l’accés
de la dona a l’IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries que posaran
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el risc de la salut de les dones i els viatges a països on permetin l’IVE a terminis, només
permès per aquelles dones que puguin assumir la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels sectors
ultraconservadors.
Atès tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, acorda el
següent:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos, o en
qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones.
Segon.- Demanar la despenalització de l’avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Sol.licitar la reducció l’IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han pres la
decisió d'interrompre l’embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la pròpia
dona.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.
Sr. Alcalde-President : Passo la paraula al grup d’Imagina’t Sant Fruitós perquè presenti
aquesta moció.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't :
Amb el seu permís la presentarà la regidora Manoli Martín.
Sr. Alcalde-President : Endavant.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. ( La regidora llegeix
la moció ).
Sr. Alcalde-President : Voleu aportar, si hi ha algun comentari a fer ? Per part del PSC ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, bona nit. Des del grup del
PSC donarem suport a aquesta moció presentada pels companys d’Imagina’t perquè estem
totalment d’acord que l’única i responsable del seu cos és la dona, perquè creiem que és una
regressió dels drets adquirits per totes les dones del nostre país. Per tant, recolzarem la moció
d’Imagina’t.
Sr. Alcalde-President : Per part de Gent fent Poble ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, des de Gent fent Poble – bona
nit a tothom. És evident que aquest tema sí que ens afecta a totes les dones de Sant Fruitós
directament, però també ens sembla que és un tema molt personal i, per tant, des de Gent fent
Poble, els nostres regidors votarem independentment.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per part de CIU ?
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, en aquest cas, nosaltres
també creiem que és un tema d’una qüestió moral i, evidentment, també els regidors decidiran
què volen votar. Sempre ho fem, però en aquest cas, encara és una opinió molt privada.
Sr. Alcalde-President : D’acord, doncs, votem.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER ONZE VOTS A FAVOR ( 3 GfP - Sr.
Isidre Malagarriga Sala, Sra. Marta Flotats Riera, Sr. Xavier Racero Esquius -; 2 PSC; 2
IMAGINA’T; 4 CIU – Sra. Mercè Casals Martínez, Sr. Roger Grandia Borràs, Sra. Dolça
Olga González Recacha, Sr. Pere Canyes Serra ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I DUES
ABSTENCIONS ( 1 GfP – Sr. Joan Carles Batanés Subirana -; 1 CIU – Sr. Vicenç Llorens
Concustell - ).

8. Moció que presenta el grup municipal de CIU en relació als esdeveniments que
s’han anat succeint al nostre país des del passat 11 de setembre de 2012 fins a
dia d’avui.
Atès tot el seguit d’esdeveniments que s’han anat succeint des del passat dia 11 de setembre
de 2012, Diada Nacional de Catalunya, en que el poble català va sortir al carrer
multitudinàriament a manifestar-se de forma totalment pacífica i respectuosa i exercint així amb
coherència i respecte el dret que com a ciutadans tenim cada un dels catalans i les catalanes,
sota el lema “CATALUNYA, NOU ESTAT D’EUROPA”, acte en el que va quedar palesa la
voluntat d’un gran nombre de ciutadans de Catalunya d’assolir aquesta realitat i en el qual hi
van participar un gran nombre de veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages.
Atès que en data 20 de setembre de 2011 el Govern Espanyol es nega a acceptar la proposta
de Pacte Fiscal per Catalunya, proposta que va ser consensuada i aprovada per majoria al
Parlament de Catalunya, màxim representant del poble català, negativa per part del govern
espanyol que exclou qualsevol mena de diàleg.
Atès que per part del govern espanyol es continua incomplint la disposició addicional tercera en
els pressupostos presentats per l’any 2013, desfavorint així el territori català respecte a les
inversions en infraestructures i incrementant el dèficit fiscal que pateix Catalunya des de fa
anys respecte la resta de comunitats autònomes.
Atès que en data 1 d’octubre de 2012, el Molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Artur Mas i Gavarró, ha dissolt el Parlament per poder convocar unes noves
eleccions el proper 25 de novembre, per tal que el poble català pugui decidir de forma
democràtica i legítima el camí que ha d’emprendre a partir d’ara i a conseqüència de tots els
fets succeïts.
Atès que aquest ajuntament va aprovar en acord de Ple celebrat el dia 9 de novembre de 2011
en el punt primer de la moció presentada pel grup municipal Imagina’t St. Fruitós: Acordar
iniciar les actuacions per constituir l’associació d’ens locals que va impulsar l’ajuntament de Vic,
amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i
promoure l’exercici del Dret a Decidir.
Atès que com a conseqüència d’aquest acord pres pel Ple Municipal, el nostre municipi forma
part de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència), al costat de 553 municipis més.
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Atès que en els darrers mesos són molts els ajuntaments que han decidit per acord de Ple lluir
la Senyera estelada als seus balcons o pals, així com també diferents institucions, com és el
cas del Consell Comarcal del Bages que ho va aprovar en el passat ple del mes de setembre.
És per tot l’exposat que els regidors que formem el Grup Municipal de CiU demanem al Ple de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- CONVIDAR als veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages a participar activament en
aquest procés històric que viu el poble català, exercint el seu dret democràtic a decidir el futur
del nostre país.
Segon.- DEMANAR als veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages que, davant d’aquest procés,
tinguin una actitud respectuosa i democràtica, per tal de demostrar que Sant Fruitós és
exemple de convivència i respecte a les persones, així com també d’integració dels nouvinguts
i com a conseqüència d’enriquiment cultural i social, per haver sabut integrar a la cultura
catalana els costums i les tradicions d’altres territoris, i molt especialment els d’Andalusia,
origen de molts dels nostres veïns i veïnes que avui ja són catalans.
Tercer.- INSTAR al Ple de l’ajuntament perquè com a símbol d’orgull comenci aquest procés
històric canviant els estendards que pengen davant l’ajuntament, gastats pel pas del temps, per
uns de nous, per tal que llueixin amb tot l’esplendor que requereix el moment, i atenent-nos al
fet que Sant Fruitós és membre de l’Associació de Municipis per la Independència, i en
concordança amb els pobles veïns i institucions que ens representen, penjar la Senyera
estelada al pal que està nu.
Quart.- MOTIVAR als veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages perquè llueixin les seves
senyeres als balcons o finestres, com a símbol d’identitat i pertinença al poble Català, i
festejant d’aquesta manera el moment històric que estem vivint d’una forma democràtica,
pacífica i respectuosa.
Sr. Alcalde-President : Per tant, passo la paraula a CIU perquè facin l’exposició de la moció.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Gràcies. ( La regidora llegeix la
moció ).
Sr. Alcalde-President : Els portaveus dels diferents grups municipals ? Agustí Masana ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't :
Bona nit. Com ja hem pogut tenir alguna conversa a la Junta de Portaveus, tot i que aquesta
moció va ser presentada en el mateix moment i no va poder ser llegida ni debatuda en el fet de
poder-se ampliar o modificar en alguna d’aquelles coses, ens n’alegrem que almenys hagin
atès el fet de canviar la paraula “instar” per algunes de “convidar” i “demanar” que ens
semblaven que eren més adequades, més adients. En tot cas, insisteixo en el tercer punt, en el
d’aprovar l’estelada al pal nu. I fent referència a la part que em pertoca com a regidor de
Governació, fer saber que aquesta és una cosa que pot incomplir una legalitat, per la qual cosa
pot arribar a tenir les seves conseqüències, així com per exemple, vostès expressen a l’atès
que “són molts els ajuntaments que pengen la senyera estelada als seus balcons o pals”, els
dics que, que a mi em consti, només un dels 20 ajuntaments que està penjada la senyera
estelada, la resta estan penjades a la resta de balcons. Això podria donar ales, d’alguna
manera, i seria l’excusa per la Delegació del Govern per prendre les seves mesures.
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I de fet, també, ja posats a fer, ens agradaria haver aprofundit una mica més en aquesta moció
i posar algun punt més, com manifestar el ple suport d’aquest Ajuntament a totes aquelles
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals
de Catalunya i de la seva emancipació com a país; i mostrar, a través de l’Associació de
Municipis de Catalunya i conjuntament amb ella, el nostre suport a l’estratègia que està seguint
l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.
També ens agradaria apel·lar a l’esperit cívic de tota Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que
s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i que s’avancin en els ideals de la pau, el
treball, la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
Una pregunta que també m’agradaria saber : si això cal notificar-ho a algú, tenen previst
notificar-ho a algú ? com es sol fer amb la resta de mocions o no. I a partir d’aquí, dono llibertat
de vot al nostre grup municipal.
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies, Agustí. Has fet alguna pregunta. Si vols contestar ara,
Mercè o al final ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, fem la ronda, sí.
Sr. Alcalde-President : D’acord. Per part del PSC ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : De la part
expositiva, tindríem algunes coses a dir, però com que realment el què votem no és la part
expositiva, sinó que el què acordem són els acords : primer, voldríem saber si hi ha possibilitat
de votar els acords un per un o si s’han de votar de forma conjunta; ho dic perquè,
evidentment, hi ha punts amb els quals podem estar totalment d’acord i els podem recolzar al
100%. D’altres no. Però hi ha el tercer punt que nosaltres considerem que és inviable i que no
hauríem de fer aquesta proposta. I si em permeten, els ho explicaré : per entrar, ja diguéssim,
en substància : a l’acord segon, quan vostès parlen que “a conseqüència de l’enriquiment
social i cultural per haver sabut integrar a la cultura catalana els costums i les tradicions d’altres
territoris i, molt especialment, els d’Andalusia”; evidentment, tots sabem que a Catalunya la
majoria d’immigració de la resta de l’estat va ser d’Andalusia, però crec que quedaria lleig no
incloure a la gent que va venir d’altres indrets.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Estan tots inclosos, Sr. Tomàs.
Sr. Alcalde-President : Un moment, Mercè.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Diu el què
diu, no ho sé. Podem entendre que quan parlem d’Andalusia .... però el que diu és això.
Llavors, vostè el què diuen : “l’origen de molts dels nostres veïns i veïnes que avui ja són
catalans”. Nosaltres considerem que tota la gent que ha vingut són sempre, sempre han estat
catalans. En el moment que ja han vingut al nostre poble, sempre han estat catalans, perquè
així, a més, ho han demostrat. Aquest és un camí que a nosaltres ens agradaria poder afegir
com a tall, que suposo que seria més de caire ortogràfic.
Amb el quart punt hi estaríem perfectament d’acord. Al tercer, ja no. Nosaltres considerem que
l’Ajuntament ha de donar veu a tots i cadascun dels ciutadans del nostre municipi. Per tant,
l’Ajuntament de Sant Fruitós parla per tots els seus habitants. Vostès saben que a les últimes
eleccions que van haver-hi al municipi de Sant Fruitós , que varen ser les eleccions generals, al
voltant de 1.500 persones, van dir que no eren independentistes, si és que això és el què
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vostès volen reflectir a la seva moció. Per tant, per respecte a tots i cadascun dels ciutadans de
Sant Fruitós, el què demanaríem és que no és pengés la senyera estelada a un pal oficial.
I perquè diem això ? Hi ha quatre pals aquí a la plaça de l’ajuntament que corresponen, sempre
havien estat – bé, sempre fins que se’n va treure alguna – que eren la bandera, l’escut de Sant
Fruitós; la bandera de Catalunya, que és la senyera, que és la bandera oficial de Catalunya; la
bandera espanyola; i la bandera europea. Algun dia, algú va dir que la bandera espanyola no
havia de ser allà i es va treure. A partir d’aquí, que nosaltres sapiguem, no hi ha hagut cap
mena de polèmica pel fet que s’hagi tret una bandera o no s’hagi tret una bandera. No em
consta que hi hagi hagut mai cap problema, apart dels que poguessin haver vingut de fora.
La senyera estelada és una bandera no oficial, igual que no són oficials altres banderes. Hi ha
altres banderes que de vegades podem veure penjades per balcons o per finestres, que
tampoc són oficials. Per tant, nosaltres considerem que per respecte al conjunt de la ciutadania
de Sant Fruitós, en un pal on han d’estar penjades les banderes oficials, només hi estiguin
penjades les banderes oficials. I si hi ha de continuar estant penjades tres banderes i la quarta
no, no ens hi posarem en contra. Però sí que els demanem és que no pengin banderes que no
són oficials. Si el dia de demà, l’estelada és la bandera oficial de Catalunya, no dubtin que serà
la bandera de tots, però ara, actualment, no és el cas. Per tant, pensem que per respecte al
conjunt dels ciutadans no s’hauria de penjar la bandera estelada. Res més, gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Marta Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Sí, Gent fent Poble com sempre
diem, no tenim un color polític definit i al nostre grup hi ha persones amb diferents posicions
ideològiques. Però sí que com a grup ens sentim molt catalans i clarament a favor de la
independència. És per això que votarem a favor. Sí que teníem aquest dubte legal de si
l’estelada es podia penjar al pal nu o no. I en tot cas, demanaríem si poguéssim canviar el pal
nu per penjar-la al balcó.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Per part ... Mercè ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, sí, sí. D’entrada,
començaré, si de cas, pel Sr. Agustí Masana : m’estranya una mica que avui faci tantíssimes
aportacions a aquesta moció que a vostè li agradaria que s’afegissin tantes coses, quan
aquesta moció es va debatre primer en una Junta de Portaveus, a la qual ....
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Vejam, es va presentar a una
Junta de Portaveus a la qual jo no hi vaig assistir, hi va assistir el Sr. Roger Grandia, com a
substitut. I l’endemà mateix amb una altra Junta de Portaveus, per un altre tema, com que hi
era jo present, varem debatre aquesta moció., varem parlar dels seus suggeriments de treure la
paraula instar per altres paraules, cosa que hem fet de molt bon grat i ho varem trobar molt
correcte. I varem parlar del tema de penjar la senyera al pal o al balcó. I tot això va quedar –
vaig entendre jo – consensuat a la Junta de Portaveus. Si vostè.... nosaltres no tenim cap mena
de problema en modificar una moció, però, clar, vostè està aquí aportant ara tot una sèrie
d’acords que a mi no em semblen pas malament, però faci el favor, faci vostè una moció, en
tot cas potser, i presenti-la i si ens sembla bé també li votarem a favor. Perquè clar, ara jo trobo
una mica precipitat tot això que vostè m’està dient, que ara ens posem aquí a afegir-ho,
m’entén ? vull dir, que no ens sembla pas malament, però que en podíem haver parlat en
aquell moment. Que vostè potser no va tenir temps perquè nosaltres varem presentar la moció
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també en poc temps, però és cert, però en tot cas, podíem haver-ho demorat fins un altre dia,
perquè fins a dia d’avui han passat uns quants dies.
En el tema de si l’enviarem a algun lloc : no, no tenim cap intenció d’enviar-la, és una moció
local, per nosaltres, del nostre municipi i entenem que no hi ha necessitat d’enviar-la a ningú
perquè és un tema que ens afecta a nosaltres i als nostres veïns. Al Sr. Tomàs Casero, m’ha
quedat un dubte : si no pengem la senyera al pal i la pengem al balcó, vostè votarà a favor ? Si
no pengem la senyera estelada al pla i la pengéssim al balcó, a la façana de l’Ajuntament,
vostè la votaria a favor ? és que m’ha quedat aquest dubte.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, no cal
que li quedi cap dubte. Jo em sembla que hem estat suficientment clars i diàfans dient que la
bandera estelada no és la bandera oficial.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Per tant, la
bandera estelada no pot estar , sota el nostre punt de vista, al pal que està reservat a les
banderes oficials, permeti’m que li comenti. Nosaltres considerem que el lloc més adequat per
penjar la bandera estelada, si aquest és el desig de la majoria dels regidors i regidores de
l’Ajuntament de Sant Fruitós, ens sembla totalment correcte i democràtic. Nosaltres l’únic que
estem dient és que les dependències municipals, a l’Ajuntament, no és el lloc més idoni perquè
nosaltres estem per donar servei a la totalitat de la ciutadania; perquè vostès imagini’s el
compromís que podríem arribar a tenir si demà vingués qualsevol associació i ens digués que
hem de penjar una bandera que no es constitucional. Que no li vull dir el nom, però que tots la
tenim en ment. Si hi ha penjada una bandera que no és oficial, quin és l’argument moral que els
podem donar ? Jo li dic moral per no dir-li legal. Per tant, nosaltres considerem que si hi ha
espais suficients, si la voluntat majoritària de l’Ajuntament de Sant Fruitós és de penjar una
bandera estelada, hi ha suficients llocs....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : On ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Al voltant de
l’Ajuntament....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Al voltant, no a l’edifici de
l’Ajuntament.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Al voltant de
l’Ajuntament, com per penjar-la. Per tant, nosaltres... vejam, la bandera estelada no és la nostra
bandera perquè no és l’oficial.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : però llavors ja no la penjaria
l’Ajuntament.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : La nostra
bandera és la senyera. Aquesta és la puntualització que fem.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, Sr. Tomàs,.... és que estava
parlant jo, clar.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, vostè
m’ha fet la pregunta, no ?
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, jo li he fet una pregunta
concreta : vostè votaria a favor si la pengem al balcó ? Jo li he demanat això.
Sr. Alcalde-President : Jo crec que la resposta és no. Crec que la resposta és no.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : La resposta,
en principi, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És clar, jo li he demanat això.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : La resposta
és no, però pel motiu que li dic, no és no perquè sigui.....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs ja està....
Sr. Alcalde-President : Queda clar, queda clar.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, no, és
que vull recordar que fa uns anys quan es va fer el centenari de la bandera estelada, varem
acordar per unanimitat tots i cadascun dels regidors de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
de penjar el dia 11 de setembre – perdoneu que ara no recordo l’any – va estar penjada la
bandera estelada aquí fora. Va ser l’única bandera que va estar penjada per un acte
commemoratiu concret i concís. El “dia del orgullo gay” hi ha penjada la bandera de l’arc de
Sant Martí, que està penjada única i exclusivament aquell dia per commemorar coses molt
concretes. Ara, de forma permanent, nosaltres considerem que l’estelada no és la bandera
oficial de Catalunya la representa la senyera. No sé si amb això....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, si em deixa...
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em deixa continuo amb les
altres coses que vostè ha dit en referència als nouvinguts : jo parlo de tots els nouvinguts i
concreto molt especialment amb Andalusia, perquè com vostè sap Sant Fruitós és un poble
agermanat amb Alcalá del Valle, que és un poble d’Andalusia del qual molts veïns varen venir a
viure aquí. I una mica vull fer especial interès en aquest punt ja que som dos pobles
agermanats i realment aquestes persones quan varen arribar aquí no eren catalanes, li ben
asseguro i la gran majoria ho són. I aquest és, em penso que no estic dient cap bestiesa, quan
estic dient això : les persones que varen venir d’Andalusia, el primer dia que varen arribar a
Catalunya, no eren catalanes. I vostè ho sap molt bé. Entre altres coses, perquè desconeixien
la llengua, desconeixien la cultura, i aquestes persones avui en dia coneixen la llengua,
coneixen la cultura i les tenen com a pròpies. I quan un té una cultura i una llengua com a
pròpia és quan se sent amb aquesta nacionalitat. Jo estic parlant d’això. Evidentment, que totes
les persones que viuen a Sant Fruitós són catalanes perquè estan vivint al territori català. Però
una cosa és viure a un territori català i l’altra és sentir-se català, que és molt diferent. I aquesta
referència que fem nosaltres ve donada per això, per totes les persones que realment es
senten catalanes.
Bé, el que proposava la Marta en referència al tema de la senyera, que ha sortit amb tots els
grups, va sortir també a la Junta de Portaveus, va semblar que quedava acordat al pal; si tots
us sembla que enlloc de al pal, la posem al balcó, la posem al balcó. Jo l’únic que volia fer
esment és que aquesta Sala de Plens és l’únic lloc on crec jo, institucional, on hi ha d’haver els
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símbols que se’ns requereixen, que són : la foto del Rei, la foto del president de la Generalitat, i
les quatre senyeres que les té vostè penjades darrera seu. Incloent l’espanyola. Aquí sí que hi
són. Per tant, a mi em sembla que ningú ens podria dir absolutament res. Els pals que hi ha
penjats aquí fora, bé, escolti’m, que ha passat alguna cosa per haver tret la bandera espanyola
? I tothom sap que la varem treure, i tothom sap que hem tingut denúncies d’alguns grups.
Nosaltres, jo, poso en dubte que tinguéssim algun problema. El respecte, Sr. Tomàs, és el
mateix el fet de penjar-la o no penjar-la, però la resta de veïns, perquè nosaltres som els
representants d’aquests veïns. I el mateix respecte que vostè demana, en aquest cas, per la
senyera és per qualsevol acord que vostè pren en aquesta Sala de Plens. Vostè està aquí com
a representant de la gent que l’ha votat i vostè té l’obligació de prendre una decisió; i la gent
respectarà la seva decisió, perquè per això estem aquí per prendre les decisions nosaltres. Per
tant, a mi em sembla que no estem faltant el respecte a ningú, perquè sinó, el faltaríem en
qualsevol acord que es prengui en aquesta Sala de Plens. Qualsevol. Perquè hi pot haver algú
que se senti ofès, algú que no li agradi, algú que no ho trobi bé. Qualsevol acord dels que es
prenguin. I aquest és un acord més. Tot i així, nosaltres estem disposats a fer aquesta
modificació ( si us sembla ? sí ? ). Doncs, bé, ens hauria agradat consensuar-ho en Junta de
Portaveus de no haver de fer tot aquest diàleg aquí; però, bé, ens sembla bé i, en tot cas,
modifiquem a petició dels grups, modifiquem aquest punt.
Sr. Alcalde-President : En tot cas, s’entén que modifiquen a voluntat pròpia, per dir-ho així, que
són qui ho presenta aquest punt.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ho modifiquem en el sentit que
vostès han manifestat la ....
Sr. Alcalde-President : Vostès, en tot cas, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, a veure, nosaltres el què
pensem és el que hem presentat, Sr. Batanés.
Sr. Alcalde-President : Sí, però, Mercè, en tot cas, el resultat de la votació, sense canviar-ho, el
desconeixes. Per tant, si ho canvies, ho canvies a priori de saber un resultat. Per tant, és a
voluntat vostra que sou qui la presenteu de decidir que enlloc de al pal nu, ho poseu al balcó.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ho fem en el sentit que creiem
que tindrem el suport d’alguns dels regidors. Evidentment. I perquè ens ho ha demanat la
Marta, no ?
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sinó, el Sr. Agustí Masana
també ho ha demanat.
Sr. Alcalde-President : Sí, però, ...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Entenc que votarà a favor.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : .....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, aleshores, entenent que
ens ho han demanat ....
Sr. Alcalde-President : D’acord.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : .... i entenent que votaran a
favor, doncs, escolti, fem el canvi. El què volem és que s’aprovi la moció i que tothom estigui
content.
Sr. Alcalde-President : Em sorgeix ara una pregunta i no és per enredar més : si en comptes de
posar-la al pal nu, la posem al balcó i es vota a favor i surt així, hem de seguir canviant les tres
banderes que tenim descolorides allà ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, perquè estan molt gastades.
Si us plau. Això...
Sr. Alcalde-President : No, pel fet de dir, que en poses una de nova i les altres....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, totes noves, que fan
pena.
Sr. Alcalde-President : En tot cas, em permeto dir que estan subjectes....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A partida pressupostària.
Sr. Alcalde-President : ... a partida pressupostària a poder-les canviar. Per tant, també que
consti en acta que si s’aprova serà en el moment que hi hagi la partida, que en aquest moment
desconec si hi és.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ja farem una col.lecta entre els
veïns.
Sr. Alcalde-President : Un torn de rèplica, no ens allarguem massa. I fem la votació. Agustí.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : No
vull que se’m mal interpreti, tampoc no es tracta d’afegir res més. Jo només vull dir que a la
Junta de Portaveus va entrar aquesta moció. En aquell mateix moment no ens l’havíem ni llegit
ni res. I sí que és cert que en aquella mateixa Junta de Portaveus, l’endemà, la que varem tenir
la Comissió Informativa vaig expressar aquesta situació perquè la conec. Jo votaré igualment a
favor, que quedi clar d’entrada, sigui legal o il·legal. jo la votaria a favor igualment. Però, a
sobre, crec que com a regidor de Governació, em veig amb l’acord de dir : alerta amb les
observacions que ens fan. I a més, quan el conseller Felip Puig ha fet treure totes les estelades
de tots els parcs de bombers. Per la mateixa situació. D’acord ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Aquí encara hi és, eh ? la de
Sant Fruitós.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : No,
no, perdona, està fora del parc de bombers. Està fora.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A l’arbre del costat.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't :
Estan amb la raó del què els estic intentant exposar des del primer dia, que vaig intentar dir que
fins i tot l’Associació de Municipis per la Independència, l’AMI, va fins i tot aconsellar als
diferents Ajuntaments a través de les mocions que s’estaven presentant per la declaració de
territori lliure català....
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És diferent això, eh ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí,
però és que la que han presentat vostès ve a ser un max mix.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Mercè.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't :
A mi m’hagués agradat poder-hi afegir alguna coseta més. Ja sé que hagués pogut presentar
una esmena abans de començar el Ple, segons l’article 14d el ROM. Però, bé, no ha estat el
cas i tampoc ens discutirem per això. Jo el què volia és que tothom estigués assabentat del que
en tot cas, les conseqüències que es poden tenir i més tenint aquestes consignes que ens
venen des de fora. I al Sr. Casero li voldria dir que el dia de demà no posarem l’estelada,
perquè si el dia de demà aconseguim la independència de Catalunya, la senyera oficial serà la
senyera com a tal. La senyera, l’estelada que coneixem ara, d’alguna manera, és l’estelada que
representa la lluita per la llibertat de Catalunya. I no em torni a confondre la que ja vostè sap
que sabem tots, que és la de la gallina, que aquesta sí que està declarada inconstitucional. Res
més.
Sr. Alcalde-President : D’acord, gràcies. Alguna altra aportació, Tomàs ? Sigui legal o il.legal ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, no.
Totalment legal. Sr. Masana, nosaltres som regidors de l’Ajuntament de Sant Fruitós i nosaltres
de vegades no ens hauríem de deixar anar pels sentiments perquè són molt lloables, però la
normativa és la normativa i hem de complir. I nosaltres ens hem d’atendre al què diu ella. Per
tant, jo el què li vull dir és que la bandera estelada em mereix el més gran dels respectes; al
grup municipal socialista tots dos som republicans convençuts, per tant, no cal que li digui
quina seria una de les banderes que m’agradaria que estigués penjada. Però no és el cas. Sra.
Casals, no val fer trampes, no val fer trampes. Vostè representa unes sigles, jo represento unes
sigles, cadascú dels que estem aquí representem unes sigles. Però vostè no pot obviar que
quan vostè fa una presa de possessió com a regidora de l’Ajuntament de Sant Fruitós, vostè
s’obliga a complir la normativa. I com que vostè s’obliga i vostè es va obligar i va dir que volia
complir la normativa, jo entenc que vostè l’ha de complir, la normativa. Per tant, no ens faci
trampes, Sra. Casals. La normativa diu que les banderes que són oficials són les que han
d’estar penjades en llocs preferents. Sant Fruitós de Bages té uns llocs preferents que són
aquest d’aquí i els pals que estan penjats aquí a fora. Són llocs preferents que es va dir i es va
acordar que fossin aquests els llocs preferents. I als llocs preferents, ens agradi o no ens
agradi, hi estiguem d’acord o no hi estiguem d’acord, hi ha d’estar les banderes oficials. Per
tant, només li volia dir això. Per tant, no em faci trampes en aquest sentit. Ja ho sé que no
estem faltant al respecte a ningú; vostè, igual que tot el municipi de Sant Fruitós sap, que a
Sant Fruitós de Bages els grups polítics de l’Ajuntament mai – que jo recordi – han tingut una
disputa per un tema de símbols nacionals. Per tant, continuem d’aquesta manera.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I no la tindrem.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Evidentment
que no. Per tant, l’únic que li demanem és que nosaltres, com que estem obligats a complir la
normativa, perquè per això ens varem comprometre quan varem fer la presa de possessió, hem
de fer-ho.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo discrepo en això. Discrepo i
......
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Doncs,
perdoni.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... i també he fet les meves
consultes. Vull dir que hi discrepo.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Perdoni i
acabo, Sra. Casals. Torni a recollir què és el què vostè va prometre en el seu dia i quina és
l’obligació que té vostè com a regidora de l’Ajuntament de Sant Fruitós. Ja està.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo li dic que discrepo en aquest
sentit.
Sr. Alcalde-President : Mercè, no, perdona. Passem a la portaveu de Gent fent Poble.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, en primer lloc, per fer aquest
canvi del pal nu. en tot cas, nosaltres haguéssim votat a favor.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : També ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Independentment de si estigués al
pal o estigués al balcó. Jo, en tot cas, només he comentat que teníem el dubte legal de si es
podia posar al pal; en cap cas he dit que si es posava al pal no hi votaríem a favor. En tot cas,
és això, haguéssim votat a favor igual, però gràcies pel canvi.
Sr. Alcalde-President : Gràcies per l’aclariment, Marta. Mercè.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, si ja....
Sr. Alcalde-President : Perdó, és igual. Mercè.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, és el primer dia que ric en
aquesta Sala de Plens. És un dia per celebrar-ho.
Sr. Alcalde-President : No, el dia que li varem prometre la cortina a la Dolça, que ja està
posada, també va riure.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : També vaig riure.
Sr. Alcalde-President : Com que és una moció que presenta CIU i has de tancar tu, jo
simplement vull fer una sèrie d’apreciacions i les faré abans, perquè puguis tancar.
Simplement, entenc quan el Sr. Tomàs Casero diu que 1.500 persones d’aquest poble no són
independents, et refereixes als vots que va rebre el PSC a les últimes eleccions generals de
votants d’aquest municipi ? O sigui, els 1.500, ... perquè en tot cas, no té res a veure, ....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, no té res
a veure. L’única cosa que volia dir ....
Sr. Alcalde-President : No sabrem qui és independentista ....
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sant Fruitós,
com Catalunya, com suposo que passa a tot el món, hi ha infinitat de voluntats i de sentiments.
Sr. Alcalde-President : Sí, sí, és clar. Per sort.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Exacte. Com
que Catalunya és diversa i és plural, l’únic que volia dir és que a nosaltres com a regidors
estem cenyits a representar a tota la població, no a una part.
Sr. Alcalde-President : Sí, però com que has donat una xifra exacta de 1.500, anava a dir : en
realitat, en realitat, ....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Era una xifra
més o menys aproximada.
Sr. Alcalde-President : Aquest país nostre sabrà quins sí i quins no el dia que es pugui fer un
referèndum en plena llibertat i amb una pregunta clara.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Però no és el
tema d’aquesta moció, és de la següent.
Sr. Alcalde-President : Exacte. Però, en tot cas, era per aclarir això dels 1.500 que no fos que
algú ja hagués anat a votar i no ho sabéssim.
Una altra possibilitat : si es vol perfeccionar, per dir-ho així, aquesta moció amb aportacions
que pguin fer els altres grups, sempre hi ha possibilitat de deixar-ho sobre la taula. Sé que ho
sabeu, però jo us ho volia comentar. Sobre la taula per aprovar-la d’aquí un mes. Tinguem en
compte que podem fer això.
Hi havia una proposta que també havia fet el Tomàs Casero, que no n’hem parlat, que era
votar punt per punt. Això sí que és estricta decisió vostra, perquè sou qui la presenteu.
Ha sortit una pregunta també de si a això s’havia d’afegir un punt on si això s’enviava a algú,
com es fa amb altres mocions. Sí que està clar que si s’aprova aquesta moció hi ha una sèrie
d’instar o demanar en el qual, si s’aprova, l’Ajuntament està clar que en farà la difusió deguda
d’una cosa que s’aprova en el si d’aquest Ple. Per tant, queda clar que l’Ajuntament en faria la
seva deguda difusió. I així, com es suposa, als mitjans de comunicació locals.
El tema de l’aspecte legal del pal nu o no ? Bé, aquests aspectes legals, fins que no hi ha una
demanda, vas al Jutjat, .... en principi, aquests quatre pals que hi ha aquí – tot i que no sé si
està escrit enlloc – consta que són els pals que té la façana de l’Ajuntament. El què passa que
en el disseny de l’edifici, enlloc de posar-se a la façana, Manresa els té a dalt, abans nosaltres
els teníem que sortien, aquí es van posar allà. Per tant, suposo que tindríem molts dubtes de si
tan sols són aquestes quatre d’aquí o també són aquelles en quant serien aquelles que
correspondrien a la façana. Però, en tot cas, “no ha lugar”, perquè la posarem a la façana.
Sense pal, però a la façana. Si es vota a favor. Ja està, res més. Aquestes apreciacions i ara
pots tancar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ja està, res més. Agrair el debat
que hi ha hagut. Evidentment, si s’hagués pogut presentar la moció amb més temps, s’hauria
pogut debatre en Junta de Portaveus. Sí que li diré, Sr. Agustí, que la moció es va presentar el
dimarts. I la primera Junta de Portaveus va ser dijous. Vull dir que si vostè la va tenir, just el
dijous, nosaltres la varem entrar dimarts. I li diré el perquè la varem entrar dimarts : perquè jo
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estava esperant que realment es dissolgués el Parlament. El què no volia era presentar una
moció abans que passés un fet; ho volia fer a fets consumats i per això vaig esperar a que el
President de la Generalitat dissolgués el Parlament per a poder convocar noves eleccions. I és
per això que vaig esperar aquest dia a fer-ho. Entenc que la moció es pot modificar el fet del
pal o al balcó, però no ens sembla bé que es voti per punts. Vull dir, és una moció que em
sembla que engloba molt bé el sentiment i està molt clar tot el què vol dir. I en aquest sentit,
em sap greu, Sr. Casero, però penso que l’hem de votar en la totalitat.
Sr. Alcalde-President : No, Tomàs, no.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, només
era dir el sentit del vot.
Sr. Alcalde-President : Tomàs, crec que ho hem entès, de veritat. Crec que ho hem entès.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I res més. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Per tant, entenem que el punt tercer on diu “penjar la senyera estelada
al pal que està nu” ho canviaríem per “penjar la senyera a la façana de l’edifici municipal” o
“casa consistorial” o “a l’edifici de l’Ajuntament”. Sí ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Alcalde-President : Doncs, votem.
A la vista del debat, s’acorda modificar l’apartat tercer dels acords que quedarà amb la següent
redacció :
Tercer.- INSTAR al ple de l’ajuntament perquè com a símbol d’orgull comenci aquest procés
històric canviant els estendards que pengen davant l’ajuntament, gastats pel pas del temps, per
uns de nous, per tal que llueixin amb tot l’esplendor que requereix el moment, i atenent-nos al
fet que Sant Fruitós és membre de l’Associació de Municipis per la Independència, i en
concordança amb els pobles veïns i institucions que ens representen, penjar la Senyera
estelada a la façana de l’edifici municipal.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER ONZE VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2
IMAGINA’T, 5 CIU ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I DUES ABSTENCIONS ( 2 PSC ).

9. Moció dels grups municipals de CIU i Gent fent Poble de suport a la resolució del
Parlament de Catalunya per l’exercici del dret a l’autodeterminació.
El Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, aprova una Resolució amb
el contingut següent:
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes polítiques
amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, afavorir el progrés
econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest catalanisme ha volgut trobar
durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional al si de l’Estat espanyol mitjançant
l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en les formes de Govern, a canvi del
reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i un cert nivell d’autogovern, diferent en
funció del període històric. Hi ha hagut, també des del catalanisme, una proposta que ha
plantejat una redefinició complerta de l’Estat espanyol per a basar la seva font de legitimitat en
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la unió voluntària de diferents nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla
d’igualtat. Igualment, ja des dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de
l’Estat propi, entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de
relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa.
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el seu
progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment democràtic a
través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits respecte a la situació
viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és clarament insuficient de cara als
reptes de futur que tenim com a societat. Les propostes d’acord que han significat els estatuts
d’autonomia de 1979 i 2006, la col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la
contribució a la modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos
continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant aquest
període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en perill la cohesió
social i el progrés econòmic.
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a una part
important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a proposar nous
escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o independent com la resta
d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels
ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició, és vist avui com una
necessitat inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de
setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes va protagonitzar una jornada històrica,
donant un exemple de civisme i de compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De
forma molt massiva els manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que
Catalunya esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests
moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, que reclama que el
nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina imprescindible per fer front als reptes de la
nostra societat.
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena llibertat el
seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques parlamentàries i pel
President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre de 1989, el Parlament de
Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al dret a l’autodeterminació; i,
igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les cotes d’autogovern fins allà on cregui
convenient i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de cada
moment històric>>.
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant significativa,
s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la ciutadania sobre la
possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa.
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:
Resolució
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme èxit
aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de Barcelona,
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sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una part molt
important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de l’Estat espanyol per
poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres aspiracions nacionals, a la nostra
voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix de
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense recorregut,
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir.
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu propi
camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el
seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic,
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies.
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents socials i
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió
Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un
marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i
sense coaccions de cap mena.
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui
determinar lliure i democràticament el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una consulta
prioritàriament dins la propera legislatura.
Per tot això, els regidors dels grups municipals de CIU i Gent fent Poble proposen al Ple
municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de
setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i la
necessitat d’una consulta al poble català.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
Sr. Alcalde-President : És una moció que va arribar a proposta del grup de CIU i a la posada en
comú que es va fer a la Junta de Portaveus, des del grup municipal de Gent fent Poble, també
se li va donar un suport directe, amb el qual es va decidir que aquesta moció es presentava
conjuntament des de CIU i des de Gent fent Poble. En concret el títol diu Moció dels grups
municipals de CIU i Gent fent Poble de suport a la resolució del Parlament de Catalunya per
l’exercici del dret a l’autodeterminació. Es va acordar que la portaveu de CIU, la Mercè Casals
o qui ella decideixi, farà l’exposició de la moció i la portaveu de Gent fent Poble llegirà els
acords. Per tant, tens la paraula Mercè per presentar la moció.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És una mica llarga, però, bé,
penso que s’ha de llegir tot. Realment aquesta moció, del què tracta és de donar suport a una
resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya amb una majoria i que ens sembla que cal
refermar a través dels ajuntaments també. ( La portaveu llegeix la part expositiva ). Marta, si us
plau, si vols llegir.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : ( La portaveu llegeix la resolució i
els acords ).
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Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies a totes dues. Els portaveus dels grups : Agustí Masana
?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí,
des d’Imagina’t Sant Fruitós creiem que aquesta moció, que també podríem entrellaçar amb la
que s’ha aprovat anteriorment és un clar símbol de guanyar vots en unes properes eleccions i
creiem que és un fet oportunista amb aquesta petició de referèndum, que ha estat defensada
des de sempre pels components d’Imagina’t Sant Fruitós i de molt més enllà per ERC. És un
dret dels nostres veïns decidir en quin tipus d’estat volem viure i sota quines normes. Votarem
a favor perquè considerem que és un dret irrenunciable de qualsevol ciutadà del món a decidir
sobre el seu futur.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, a tu. Tomàs Casero ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies.
Vejam, nosaltres estaríem totalment d’acord amb la proposta que fan de resolució de la
necessitat de la consulta. L’única cosa que afegiríem és una cosa que és totalment obvia, que
és quan parlem d’una consulta al poble català, que sigui ajustat a l’ordenament jurídic, perquè
és que sinó, no té cap mena de sentit perquè no podrà ser possible. Per tant, nosaltres
considerem que Catalunya està en una situació que no té sortida en aquesta situació actual. A
partir d’aquí, es plantegen diverses solucions : una solució pot ser un estat federal; una altra
solució pot ser un estat independent, dependent o agregat – que són aquestes fórmules que en
principi sortien per aquí a l’enunciat; o continuar igual, continuar com estem a l’estat de les
autonomies amb la clara voluntat de les dretes espanyoles de fer una recentralització del què
és l’estat espanyol. Nosaltres considerem que són aquestes. Nosaltres estem totalment d’acord
a fer una consulta al poble català. El que entenem també una miqueta era per on anava el
company d’Imagina’t és que aquestes coses s’han de poder fer. I per poder-les fer el què
primer s’ha de fer és modificar la constitució perquè sinó, estaríem fora de l’ordenament jurídic
en allò que s’ha anomenat, des de fa molts dies, el famós “xoc de trens”. Per tant, nosaltres
considerem que aquesta realitat és la que és, que se li ha de donar una resposta, que aquesta
consulta és indispensable; això es pot fer en unes noves eleccions o sense unes noves
eleccions. O sigui, el dret a la consulta la tenim, al poble se li ha de donar sempre la seva veu i
s’ha d’atenir al què diu el poble perquè és la veritable democràcia. Però sempre ajustat a
l’ordenament jurídic.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Marta Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, nosaltres a les eleccions no
guanyarem gaires vots, però tenint en compte la situació actual i amb el posicionament clar que
hem fet en el punt anterior sobre el què pensem de la independència des de Gent fent Poble, sí
que evidentment, pensem que els catalans tenim dret a decidir. I per tant, per això presentem
conjuntament aquesta moció amb CIU.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Mercè Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Només li faré un comentari al
Sr. Tomàs Casero : la moció que nosaltres presentem és donar suport a un acord que es va
prendre per la majoria de grups catalanistes al Parlament. I sí que m’atreviria a fer-li un
suggeriment , que potser no va tant per vostè particularment, però si vostè és d’un partit que es
diu Partit Socialista de Catalunya, estaria bé que es demostressin com a tal, perquè ahir
justament vostès a Madrid varen votar en contra d’una proposta sobre el fet de poder decidir. I
Sr. Tomàs Casero, per a poder decidir falta la voluntat. Les lleis, evidentment que es poden
canviar. Però nosaltres ja n’estem cansats, ja sabem què passa. Per tant, ha arribat un punt en
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què un ha de donar un cop de punt a la taula i ha de dir que les coses han d’anar d’una altra
manera. I és el poble qui té la paraula. I és el poble qui ha de parlar. Li agradi al govern de
l’estat espanyol o no li agradi.
Sr. Alcalde-President : Jo, perdoneu, estic content que la Sra. Mercè Casals digui que es poden
donar cops de puny sobre la taula. Feta aquesta broma, si vol contestar Sr. Casero. Bé, com
que la rèplica anava bastant per vostè, però si.... Fem un altre cop la ronda de...
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : No,
jo més que res, com a aclariment, que m’ha donat a entendre que ell ahir ho hagués votat a
favor, al Congrés dels Diputats, pel què semblava dir. almenys per tenir una mica de
coherència, de la qual cosa jo me n’alegro del què ha expressat avui, si és que no ho he mal
interpretat.
Sr. Alcalde-President : El Sr. Tomàs Casero, jo m’ho he apuntat, diu que la consulta s’ha de
poder fer. Sí, sí, crec que ens hem quedat tots amb aquesta frase. Però, en tot cas, ets tu qui hi
ha de ....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : I amb molt de
gust. La consulta s’ha de fer i s’ha de fer ajustada a l’ordenament jurídic, perquè és que sinó,
no tindrà cap mena de validesa. A partir d’aquí, tindrem un problema important. Però això són
opinions.
Sr. Alcalde-President : El què passa, Tomàs, és que sabem que amb l’ordenament jurídic
actual no es podria fer. S’hauria de canviar la Constitució.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Correcte.
Sr. Alcalde-President : I per canviar la constitució es necessita fer una consulta.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No. És
canviar la Constitució.
Sr. Alcalde-President : I qui la canviaria ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Falta la voluntat.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : D’acord.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Per a poder-la canviar, hi faltaria
la voluntat. I aquí sí que hi ha voluntat, però qui realment pot decidir sobre aquest canvi, no té
aquesta voluntat. Per tant, és inviable totalment. Ja ho sabem. I com que aquest camí no es pot
prendre, se n’ha de prendre un altre.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Però,
escolti’m, Sra. Casals.... Si em permet....
Sr. Alcalde-President : Sí, endavant.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Li respondré
molt ràpid, molt curt i molt ras : suposo que amb les seves paraules deu voler dir que vostè és
més catalanista que els que estem aquí davant. Per extensió, no vostè en concret, sinó allò que
vostè representa és més catalanista que l’altra banda. Miri, al Parlament de Catalunya hi ha
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uns quants grups polítics, d’acord ? Hi ha uns grups polítics que sempre han dit que són
independentistes : ni pacte fiscal, ni estat agregat, ni estat dependent. Res. No han anat mai
amb aquests subterfugis. Que és ERC. Hi ha altres grups que són directament espanyolistes. I
a més ho porten amb molt d’orgull. Ja sabem quins són i n’hi ha dos de grups d’aquest tipus.
Llavors, hi ha dos grups manifestament federalistes, que ho hem dit des del principi dels temps,
perquè l’essència de ser socialista és ser federalista, perquè el ser federalista és entendre’ns
amb tothom. La base del socialisme no és el nacionalisme, és l’internacionalisme, perquè hem
d’estar agermanats amb tots els pobles. Però com que som catalans, som catalanistes. I
possiblement som més catalanistes que vostès. Però casualment només hi ha un grup al
Parlament de Catalunya que no saps mai què és, que és CIU, perquè la mateixa CIU que ara
demana el dret a decidir, però que no gosa mai dir la paraula independència. Perquè no ho ha
dit mai. Vostès sabran perquè no ho diuen. Els mateixos líders que estan dient això són aquells
que van anar a Madrid fa uns anys a pactar amb el President del govern d’aleshores quina era
la retallada que se li havia de fer a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i quins serien els mínims
per avançar ne aquest Estatut d’autonomia de Catalunya. Estatut d’autonomia que avançava
en un model federal que després no va poder ser per la sentència del Constitucional. I la
sentència del Constitucional, entre altres partits, va ser el.... bé, entre altres, no, l’únic partit que
va ficar una reclamació al Tribunal Constitucional va ser el Partit Popular, que va recollir firmes
contra Catalunya. El mateix partit amb el qual vostès han estat de bracet durant tota aquesta
legislatura, que tenen pactes fins ara al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a
la resta de Diputacions i en importants ajuntaments com Badalona o Castelldefels. Això no ho
podran negar. Per tant, ens agradaria que d’una – permeti’m l’expressió – punyetera vegada,
vostès es pronunciessin realment què és el què volen. Encara no ens ho han dit.
Nosaltres hem dit que volem un estat federal i que nosaltres sabem què és el què volem. La
gent respondrà o no respondrà, però no ens podran dir mai que anem amb aquesta ambigüitat
que van vostès. ERC sempre ha dit el mateix. Per tant, no ens hem fet mai trampes als solitaris.
Per tant, els únics que s’han de pronunciar són vostès. I evidentment, jo si hagués estat diputat
a les Cortes Generales, ahir no hagués votat a favor de la resolució que va fer ERC, perquè
ERC el què va dir és una proposta de fer un referèndum il.legal. i com que no estem per fer
coses il.legals perquè entenem que no està la situació, sinó que les coses s’han de fer bé,
perquè tothom diu “tenim dret a decidir, sabem quin és el punt de partida, però no sabem quan
serà el punt d’arribada”. Per tant, hem d’anar cremant etapes i estacions. Per tant, les coses
considerem que s’han de fer ben fetes, perquè quan tu estàs representant, estàs representant
la legalitat, no la il.legalitat. per tant, la nostra proposta és molt clara : canvi de la Constitució
per avançar en un model federal. De totes formes, com que som demòcrates, si hi ha altres
opcions que són les guanyadores, les acatarem democràticament, com no pot ser d’una altra
manera, Sra. Casals. Fixi’s vostè què és fàcil : dins l’ordenament jurídic.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Marta Flotats ? Res més ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo no....
Sr. Alcalde-President : Perdona. Agustí, tu volies afegir alguna .... ? Mercè, permets que .... ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, és igual, és igual.
Sr. Alcalde-President : Ja tancaràs.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : No,
tampoc no ho voldria allargar més perquè també la gent aquí assistent no se’ls faci pesat, però
no veig des de quan un referèndum és il.legal. llavors, és molt discutible la Constitució que
estem vivint avui en dia i fins i tot la posició que moltes vegades el PSC, el PSOE, que no
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condemnen la violència. Hem arribat a uns extrems bastant greus. Senzillament això, perquè
ERC vol fer les coses pacíficament, les vol fer amb consciència, sumant i vostès un referèndum
el consideren il.legal. De fet, el què no podem fer aquí a discutir al municipi de Sant Fruitós de
Bages són coses del tema del Congrés dels diputats. Sí que es pot fer de Catalunya, però
també una mica ho dic per respecte a la resta de gent que hi ha avui aquí, no ens allarguem
massa perquè és un debat que moltes vegades també hem tingut a títol particular. Però
almenys que quedi constància d’això.
Sr. Alcalde-President : Bé, jo els aviso que malgrat això comparteixen el mateix despatx aquí a
l’Ajuntament, o sigui que ....
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : I fem el cafè,
no hi ha problema. Escolti’m, Sr. Masana, la normativa no l’he fet jo. Actualment l’ordenament
jurídic diu que els referèndums només els pot fer el govern central.
Sr. Alcalde-President : Molt bé.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Això és el què
diu. I això és el què s’ha de modificar.
Sr. Alcalde-President : Queda clar.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Això és el què
s’ha de modificar. Res més.
Sr. Alcalde-President : Vinga. Gràcies. Mercè, per tancar la moció.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, és que podríem estar
parlant tota la nit, però no. Jo penso que tampoc no toca aquí fer un debat de política nacional.
Jo reiterar-li el què li he dit abans : el PSC penso que s’hauria de manifestar en un sentit més
catalanista del què ho està fent. Realment jo penso que – la meva opinió personal – que és el
PSC que no sap on navega i em sembla que CIU s’ha postulat clarament. Sr. Tomàs Casero,
les circumstàncies de la vida fan actuar d’una forma o d’una altra, depèn del moment; i jo em
sembla que CIU ha estat sempre coherent segons el moment i les situacions. I gràcies a això
s’ha fet una transició després del franquisme que... bé, escolti’m, és la meva opinió i és la seva
opinió, respecti-me-la, també, no ? Ja està. Només li volia dir això : CIU s’ha posicional
clarament i em sembla que és el PSC el qui no sap on balla. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tots. Doncs, passem a votar.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER ONZE VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2
IMAGINA’T, 5 CIU ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I DUES ABSTENCIONS ( 2 PSC ).

10. Proposta dels grups municipals Gent fent Poble, PSC i Imagina’t de destinar la
paga extraordinària dels càrrecs electes a la promoció de polítiques d’ocupació.
Vista la provisió d’Alcaldia de data 25 de setembre de 2012 (R.I. 328) mitjançant la qual s’insta
l’inici d’expedient per formalitzar l’acord de l’equip de govern per destinar la totalitat de la seva
paga extraordinària de Nadal a la promoció de polítiques d’ocupació.
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Atesos els informes subscrits pel Secretari i per la Tècnica de Recursos Humans relatius,
respectivament, a la tramitació d’aquest expedient i la quantificació de l’import corresponent a
la totalitat de la paga extraordinària de Nadal.
Atès que conforme a l’establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 68 del Reglament Orgànic Municipal correspon al Ple municipal la
determinació de les quantitats a percebre per cada regidor segons el seu règim de dedicació.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis
Generals, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar la renúncia al dret de cobrament de la retribució corresponent a la paga
extraordinària de Nadal del present exercici manifestada per els regidors d’aquest regidors
d’aquest Ajuntament que tenen assignada dedicació exclusiva o parcial.
Segon.- Procedir a fer una Retenció de crèdit ( RC ) per un import de 16.815,29 €, a la qual
ascendeix la retribució esmentada, per tal que es dediqui a la promoció de polítiques
d’ocupació.
Aquesta quantia s’aplicarà a les aplicacions pressupostàries que corresponguin un cop
determinat més específicament el seu objecte, ja sigui en el present exercici i/o en el
següent, en aquella quantitat que no hagi pogut ser objecte d’aplicació.
Tercer.- Comunicar el present acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria i de Recursos
Humans als efectes que es formalitzi la tramitació oportuna.
Sr. Alcalde-President : Hi ha una proposta dels tres grups que estan al govern de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de destinar l’import corresponent a la paga extraordinària de Nadal de l’any
2012 a polítiques de promoció de l’ocupació pel municipi de Sant Fruitós de Bages. En aquest
cas estem parlant d’un import de 16.815, 29 € que es dedicaran a un pla de polítiques
d’ocupació. Això és clar en el sentit que es considera per part d’aquests tres grups que en
aquest moment és un punt que està infradotat econòmicament per part d’administracions
supramunicipals; i que a més, és un problema arreu i a Sant Fruitós de Bages també. A través
de la regidoria de Promoció Econòmica, la regidoria del Xavier Racero, s’està fent un pla que
pensem que tindrà un efecte, si més no, motivador i que tindrà resultats esperem que a curt
termini, en el sentit d’aplicar polítiques d’ocupació al nostre municipi. I per tant, també
consideràvem que calia un reforç important econòmic d’aquesta partida destinada en aquest
punt tant concret. Jo llegiré els acords, perquè l’exposició bàsica del raonament de la proposta
és aquest que us he dit. I els acords són : ( l’Alcalde llegeix els acords ). Aquesta és la proposta
que portem avui a Ple i jo passo la paraula als portaveus per si volen afegir alguna
consideració. Agustí ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí.
Amb aquest gest volem solidaritzar-nos amb les famílies que han estat afectades per la crisi i
amb els funcionaris que han vist també com els treien la paga de Nadal. Imagina’t Sant Fruitós
creiem que com que la meitat de la que varem renunciar l’any passat ja va anar a Serveis
Socials, ara era el moment de crear llocs de treball per tal de beneficiar d’alguna manera a
tanta gent com puguem arribar.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Per part del PSC ?
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Hem de ser
conscients que aquesta és una proposta molt modesta perquè amb aquests diners donen pel
què donen, però intentarem d’afegir el màxim que puguem. Una de les causes per les quals
ens varem decidir de fer aquest gest, apart del què ha comentat el company Agustí Masana,
era el fet que per part de les altres administracions, tant l’administració de l’estat com la
Generalitat de Catalunya han tancat l’aixeta per tots els temes de promoció ocupacional. Per
tant, sabedors de quina és la situació real i sabedors, per exemple, d’una notícia que avui venia
als diaris que diu que la taxa de pobresa a Catalunya supera en 8 punts la mitjana europea,
aquesta és la realitat malauradament , hem d’intentar fer tots els gestos possibles per intentar
apaivagar encara que sigui amb petits detalls. Considerem que aquest és un d’aquests.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. La portaveu de Gent fent Poble ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Jo li passo la paraula al meu
company Xavier Racero.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, des del nostre grup comentar
dues qüestions en aquesta proposta que fem de la retribució de les nostres pagues, en aquest
cas, de Nadal, la nostra paga extraordinària. Abans l’Alcalde ha dit que seria per a fer polítiques
d’ocupació i que les faríem des de Promoció Econòmica; és així, però també des de Benestar
Social, perquè ja sabem que en aquest cas les problemàtiques d’ocupació també aflueixen molt
en aquest servei. Per tant, serà una tasca conjunta que desenvoluparem. Com bé deia també
el Tomàs, possiblement aquesta petita aportació no soluciona del tot aquesta qüestió que
estem vivint. De fet, també hi estem treballant per dotar al pressupost de fer polítiques actives
d’ocupació, en aquest cas, també amb Benestar Social.
L’altra qüestió que ens plantejàvem i que sempre surt en els mitjans de comunicació – i va
sortir palès i reflectit quan discutíem aquest tema , quan ens posàvem d’acord en aquest tema
– és la demagògia que hi ha de rerefons de dotar partides pressupostàries amb un sou dels
polítics. Abans ho hem parlat en alguns punts de les mocions; moltes vegades, molts
ajuntaments tenen polítics que no cobren sou i altres el sou potser no assimila la seva
valorització professional que podria trobar en altres llocs. Doncs, de vegades hi ha una mica
aquesta demagògia. Aquests diners són un remuneració per un professional, en aquest cas,
que pot ser un electe o pot ser qualsevol tècnic. Simplement, això : en aquest cas, malgrat posi
en èmfasi aquest punt, la veritat és que les retallades en aquest cas de polítiques d’ocupació es
noten. Des del SOC i la Generalitat de Catalunya es preveu una retallada en aquest sentit. Es
qüestionen també els Serveis Locals d’Ocupació; de fet, aquí a l’Ajuntament de Sant Fruitós
hem impulsat ara el Club de la Feina, perquè crec que des de l’Ajuntament i des de la
coneixença a la proximitat de les persones i la seva problemàtica es poden fer millors accions.
I, per tant, aquest equip de govern decideix que la totalitat de la seva paga vagi integrament a
aquestes polítiques. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, en aquest punt ja els
comuniquem que no els votarem a favor, però tampoc els votarem en contra. No els votarem
en contra perquè d’alguna manera pensem que aquesta proposta ve a conseqüència de la que
hi va haver l’any passat, que m’agradaria recordar que va ser una proposta del grup municipal
de CIU que va presentar una moció per tal de destinar aquests diners de la paga extra dels
regidors, més la meitat del que cobrem els regidors de l’oposició – que no tenim paga extra,
però nosaltres estàvem disposats a posar la nostra meitat. Que aquesta moció va ser rebutjada
per tots els membres de l’equip de govern. I que després al mes següent vostès en van
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presentar una altra similar, no tant generosa com aquesta, perquè la de l’any passat era la
meitat de la paga extra i aquest any és completa. Bé, és una bona quantitat, 16.800 € són uns
quants diners i segurament es podrà fer feina. Nosaltres només els exposem que ja que no ens
han tingut en compte tampoc aquest any per fer una proposta d’acord, nosaltres farem l’acció
que varem fer l’any passat : els nostres ingressos, la meitat els destinarem segurament a
compra d’aliments per Cáritas. Res més, gràcies.
Sr. Alcalde-President : Rèplica per part dels grups ? Agustí ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Jo
no sé si ara li podria respondre amb el mateix d’abans : això es va portar a Junta de Portaveus,
s’hagués pogut discutir aquell dia. El mateix que les seves mocions.
Sr. Alcalde-President : Comissió Informativa, sí. Ah, no, sí, Junta de Portaveus.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : És
Junta de Portaveus.
Sr. Alcalde-President : Ho has dit bé.
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Bé,
si m’equivoco estaríem en la mateixa situació que abans, no ? Bé, és només un comentari.
Sr. Alcalde-President : Tomàs. Res a afegir.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bàsicament afegir que vostè ha dit
que era una copiada de la proposta de l’any passat. En aquest cas crec que en aquests casos
no són cap copiada; bàsicament perquè la proposta de CIU de l’any passat tampoc era la
primera que es feia en aquest sentit, no ? I òbviament, si recordem, l’any passat quan vostès
van fer la vostra proposta, l’equip de govern ja – el què passa que no ho va traslladar tan
oficiosament com oficialment en el seu Ple – ja va parlar d’aquesta qüestió. Per tant, va ser el
motiu perquè no ho varem fer conjuntament, en aquest cas. Simplement, matisar això : que no
són copiades i que, en aquest cas, hem cregut convenient – i sí que és veritat que és una bona
xifra – creim que podrem fer bona feina i si vostès per la seva banda també cedeixen el seu
sou retributiu d’aquesta paga de Nadal també podran fer bona feina. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Sra. Casals.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, només li comentaré al Sr.
Racero que no he parlat en cap moment de “copiar”, no he fet servir aquesta paraula; que
nosaltres no tenim paga extra, ja li torno a dir que nosaltres no tenim paga extra, nosaltres
tenim un sou per assistència, que si no venim tampoc cobrem. I que amb aquest import farem
com l’any passat. Ja està. Vull dir, no .... Doncs, ja està, deixem-ho així.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, d’acord. En tot cas, jo li demanaria que no visqui tant del record
i miri endavant com abans crec que intentava explicar que CIU sempre ho volia fer. Estem
parlant de destinar més de 16.000 € a polítiques actives d’ocupació, estem parlant que és un
gest de generositat, si es vol dir així, de qui està en el govern d’aquest municipi de destinar
diners que els toca a ells, destinar-los als seus ciutadans. I llavors, suposo que com que no té
res a dir, doncs, treu ara del “baúl de los recuerdos” el què vostè va dir fa un any. I potser li
“raca” que l’any passat vostè fes una proposta i aquest any haguem decidit nosaltres que
donem la totalitat de la paga. De fet, és una verdadera llàstima que CIU no voti a favor que
l’equip de govern del municipi dediqui més de 16.000 € que els tocaria cobrar, els dediqui als
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seus ciutadans perquè puguin millorar les polítiques d’ocupació i puguin trobar feina. Si vostè
no vota a favor perquè la proposta no l’ha fet vostè, és una llàstima. És una llàstima, avui
perden una oportunitat important de demostrar que també els interessen els seus ciutadans. I
no votant a favor demostren que els seus ciutadans no els interessen tant com sembla ser que
diuen. Però aquesta és la situació i veurem quin és el seu vot ara quan el demanem. La
conclusió és que si es vota a favor aquesta proposta hi haurà 16.815,29 € posats en mans de
polítiques d’ocupació pels nostres ciutadans i jo crec que això és molt important. Passem a
votar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Em deixa fer un petit aclariment,
Sr. Batanés ?
Sr. Alcalde-President : No, perquè tancava jo perquè era una proposta. Gràcies.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
11. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 011/2012 mitjançant la
modalitat de 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 determinades aplicacions dels capítols 1,2 i 6 del
pressupost de despeses (annex inclòs a l’expedient), en relació als subministraments bàsics i
altres despeses de capítol 2, així com despeses d’indemnitzacions de personal i a la
planificació d’inversions considerades prioritàries. Aquest increment de la despesa en aquestes
aplicacions es veurà finançada amb la disminució del crèdit de l’aplicació 21 151 60918, crèdit
sobrant de l’obra d’urbanització del Carrer de les Oliveres i Avinguda Tres que segons
document de la Regidoria corresponent, serà una actuació que no es portarà a terme
directament per l’Ajuntament.
Vist l’expedient 011/2012 de modificació del pressupost de l’Ajuntament en la modalitat de
transferència de crèdits presentat per l’Alcaldia, d’acord amb el que preveuen els articles 179,
180 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei d’Hisendes Locals, en que s’inclou la següent documentació:
I. Providència de l’Alcaldia d’iniciació i provisió de la Regidoria de Planejament i
Infraestructures de data 26 de setembre de 2012 referent a la disponibilitats dels crèdits
de l’aplicació 21 151 60918, d’obres d’urbanització del Carrer de les Oliveres i
Avinguda Tres.
II. Memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics que s’incorpora al present expedient.
III. Informes tècnics i altre documentació justificativa de la major despesa a considerar.
IV. Detall del modificat de crèdit, amb indicació de les aplicacions afectades i la situació
dels crèdits amb anterioritat i posterioritat al modificat.
Vist l’ informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de modificació de crèdit
d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
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text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
A C O R D S:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 011/2012 del pressupost de
l’Ajuntament pel 2012, mitjançant la modalitat de transferència de crèdit, formalitzat segons el
detall de l’annex I. El resum de la modificació és el següent:
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

13 132 12103

ALTRES COMPLEMENTS

38.000,00

23 920 21300

R, M, I MAQUINARIA, ETC

13.000,00

14 920 22101

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

20.000,00

14 920 22102

SUBMINISTRAMENT DE GAS

16.000,00

14 920 22104

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI

4.000,00

14 920 22200

COMUNICACIONS TELEFONIQUES

6.000,00

52 132 22699

ALTRES DESPESES DE SEGURETAT CIUTADANA

3.000,00

14 920 22700
23 171 22799

NETEJA INSTAL·LACIONS I EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES
PROFESSIONALS

12 179 22799

ALTRES TREBALLS DE MEDIAMBIENT

8.500,00

23 155 61901

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

3.000,00

23 165 61902
21 151 61917

INVERSIONS EN ENLLUMENAT
5.000,00
REDUCCIO DEL RISC D'INNUNDABILITAT DEL TORRENT BO
EN EL SEU PAS PEL CASC URBÀ ( OBRA FEDER)
5.700,00

14 920 63300

MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS

4.800,00

21 151 60918

URBANITZACIO CARRER LES OLIVERES I AVINGUDA TRES

-152.000,00

15.000,00
I
10.000,00

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

DENOMINACIO

IMPORT (€)

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies, comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es presentin
reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum per capítols de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
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Sr. Alcalde-President : Bé, ens apropa a aquesta modificació de crèdit el regidor d’Hisenda, el
Xavier Racero.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, en aquesta modificació de
crèdit, que és l’onzena modificació de crèdit que fem aquest any en el nostre pressupost
municipal, el què es pretén és fer una reestructuració del pressupost en quant a les despeses.
Aquesta modificació ve motivada, en aquest cas, per diverses qüestions : la primera és que
nosaltres varem dotar el pressupost 2012 d’una actuació d’inversió anomenada Urbanització
del camí de les Oliveres i avinguda 3; en aquest cas, no esgotarem aquest crèdit, és a dir, no
farem efectiu aquest any aquest provisionalment d’aquests diners, no l’esgotarem per això del
tot i transferirem 152.000 € en diferents partides que ara us exposaré : en aquest cas, dotarem
de 14 partides i donarem una cobertura, un augment de la despesa en determinades partides
de diversos capítols – els capítols de personal, de despeses i d’inversió -. En total modifiquem
14 partides, 9 d’elles, en aquest cas, la projecció futura, és a dir, la situació econòmica d’ara
d’aquestes partides pressupostàriament fins a final d’any fa que trontollin una mica; per tant, les
dotarem una mica més. I per tant, ens aconsella aquesta projecció que fem, aquest estudi que
fem, d’incrementar-les, ja que 4 d’elles estan en negatiu. Les partides que estiguin en negatiu,
perquè ho enteneu vosaltres, poden vincular amb unes altres; no vol dir que no puguem fer
efectiu les despeses que comporta aquesta partida, sinó que realment la consignació no ha
estat ajustada.
La resta, 9 d’elles – com us deia, fem aquesta projecció i les dotem – la resta , 4 per replanificar
inversions, que en aquest cas, són més prioritàries; i una altra per fer front a una sentència
judicial ferma que hem tingut recentment. D’aquestes ara us exposaré breument perquè ho
sapigueu els que assistiu ara al Ple, per fer front a diverses despeses que s’han incrementat el
seu cost en relació als subministraments bàsics i alguns serveis. Es modifica la partida de
subministrament d’aigua – la necessitat projectada és de 5.000 €, és a dir, amb la dotació que
tenim allà, aquells diners que tenim per pagar el subministrament d’aigua ens hi faltarien uns
5.000 €. L’hem dotat de 20.000 € en aquest cas, perquè hi ha aquí un factor, que és que
algunes quotes de l’aigua els usuaris no ens les acaben pagant i això ens exigeix la
concessionària i l’ACA que fem front a aquesta despesa.
Amb el subministrament de gas passa tres quarts del mateix : tenim en negatiu la partida. Hi ha
una projecció de necessitat de 15.000 €. Això és degut als forts increments que hi ha dels
combustibles, en aquest cas, gasosos i que, per tant, ens penalitzen. La projecció a fer és
d’aquests 15.000 i en fem una donació de 16.000 €.
En el subministrament de vestuari, recentment en aquest any hem tingut diversos plans
d’ocupació, algun personals de substitució. Per tant, s’ha consumit una mica més de vestuari, a
banda que hi ha una reglamentació interna que regula, per exemple, la llar d’infants o bé altres
convenis que exigeixen de forma bianual renovació de vestuari. I per tant, aquí tenim una
projecció de 3.000 € que hem de dotar aquesta partida. I per tant, la consignem en 40.000...
4.000 per si hi haguessin algunes altres qüestions.
Comunicacions telefòniques : també fem una projecció de 5.000 € de necessitat, en fem 6.000
de modificació. I en això, deixeu-me que us diguin que ens penalitza molt el tema d’una
abonament de Telefònica, que estem insistentment – ja sabeu que en aquestes grans
companyies i a nivell d’usuari costa, doncs a nivell d’administració que hauria de ser amb més
força, també costa a vegades –. Ens han d’abonar 15.000 € i ens fa trontollar aquesta partida.
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Altres despeses en seguretat ciutadana : en aquest cas, la projecció és de 3.000 €. S’ha vist
afectada en aquest cas per algunes factures que hem rebut relacionades a l’exercici anterior, el
2011; d’abril a novembre hi ha algunes dietes que el lloc on ens havien de fer la factura, ens
l’ha presentat en aquest exercici. Per tant, no ho teníem previst i dotem de 3.000 € més
aquesta partida.
En la neteja d’instal·lacions i edificis de l’Ajuntament hi ha una projecció necessària de 13.000
€ i fem una modificació de 15.000. En aquest cas, diversos mòduls. De fet, l’empresa que ens
fa , que és concessionària de la neteja no ens estava comptant l’hora de més extra que ja feia
l’any passat en el mòdul del Pla del Puig i ara se n’incorpora una altra. I altres necessitats de
neteja a les que hem hagut de fer front.
Llavors, l’altra motivació i les altres partides per explicar-les en bloc, aquesta era de serveis
bàsics i altres serveis. En aquest cas, la replanificació de despeses en inversions considerades
prioritàries, s’estableix una modificació del què es diu Reparació i manteniment de maquinària.
La partida la tenim en negatiu i la dotem per ajustar-la, perquè possiblement haurem de fer
front a la compra de més maquinària.
D’altres treballs realitzats per empreses i professionals : també la dotem, en aquest cas, tenim
la partida en negatiu per diverses feines que s’han fet de manteniment en sistemes de reg dels
parcs públics i zones verdes. I l’hem d’ajustar fins a final d’any en aquest import de 10.000 €.
Una qüestió que s’ha vist reflectida abans, el tema del camí paisatgístic, aquests arbres amb
aquesta empresa concessionària : ja ha explicat el Tomàs que hi ha una divergència de qui és
el que ha de fer el manteniment, hi ha una mica de diatriba. En aquest cas, la feina d’urbanisme
ha aconsellat i ha arribat a un pacte i un acord. Nosaltres dotem aquesta quantitat 8.500 €. En
principi, la quantitat que havíem acordat són 6.000 sense IVA, per tant, vora 7.260 € haurem de
pagar en això i la resta la pagaria l’empresa concessionària; perdó, l’empresa que ens va fer la
plantada dels arbres.
En senyalització horitzontal i vertical, la partida també la tenim en negatiu. Hi ha diverses
actuacions de canvis de senyal i futurs canvis de senyal que hem de fer i l’hem de dotar de
3.000 €, perquè la projecció de despesa que hem de fer són 2.500; i per si hi hagués alguna
incongruència en factures presentades al pressupost, la dotem una mica més.
Inversions en enllumenat : com ha dit el Tomàs, farem més inversions en enllumenat i, per tant,
hem de dotar pressupostàriament aquesta partida – sinó, no podríem haver-ho fet. També
algunes són d’eficiència energètica, en aquest cas.
I la penúltima en aquest bloc, és la redacció del projecte o avantprojecte de Reducció de risc
d’inundabilitat del Torrent Bo en el seu pas pel casc urbà. Ja us vaig explicar a l’anterior Ple
que hi ha uns diners FEDER que venen de fons europeus que ens han concedit per a fer el
projecte de reduir aquest risc d’inundabilitat que té el Torrent Bo. I aquest any preveiem
executar el què és el projecte. És molt necessari tenir-lo executat, redactat aquest any, per a
fer l’execució al següent.
I en maquinària instal.lacions i estris, dotem de 4.800 €, ja que la rentadora ... el rentavaixelles
de la residència s’ha espatllat. És un rentavaixelles industrial, per tant, la despesa és una mica
important, una mica grossa. I també comprarem una bateria de condensadors: aquesta bateria
de condensadors la ficarem als fanals del camp de futbol. Allà el consum elèctric pel tipus
d’instal·lacions penalitza molt l’energia reactiva, aquesta energia que sempre penalitza en la
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factura. I en aquest cas, invertint en això, en la compra d’aquests condensadors s’amortitza en
un any.
Bé, fins aquí aquest bloc. I respecte l’altre, m’agradaria explicar-vos també la despesa en
indemnitzacions a la que hem hagut de fer front. És un import prou important, que són 38.000
€. És a dir, que en capítol I, que és el capítol de personal, es dota en 38.000 € per fer front a
una sentència ferma sobre el cessament que va haver-hi d’una policia local l’any 2010. la
sentència judicial d’aquesta policia local que el jutge ha trobat improcedent - és a dir, es va
acomiadar aquesta policia local; ella ens va posar un contenciós que ha prosperat, ha trigat una
miqueta però el Jutge ha dit que hem de front a una indemnització. Segons contactes amb la
lletrada i l’advocat de la part actora, l’import aproximat seria 37.000 € comptant amb la
Seguretat Social. Per tant, necessitem dotar aquesta partida que no teníem, o sigui, que hem
de treure diners d’inversions per pagar indemnitzacions. Si voleu, per explicar-vos una miqueta
la història d’aquesta indemnització, simplement el cas és que aquesta agent es va contractar
junt amb altres dos policies locals. En aquella època, tres policies locals anaven a l’acadèmia
per formar-se, en el curs 2009-2010. La reincorporació d’aquests tres era efectiva el 30 de juny
de 2010 i en aquesta data vencia el contracte de l’agent acomiadada, perquè òbviament es va
contractar perquè aquests anaven a l’acadèmia a formar-se i aquí no ens podem quedar sense
policia local. I es van contractar aquestes tres persones. I una d’elles ens ha demandat per un
acomiadament posterior que es va fer efectiu el 2010. I es va fer efectiu dies abans de vèncer
el seu contracte. O sigui, el seu contracte vencia el 30 de juny, se la va acomiadar el dia 21. el
jutge què ha fet ? ha agafat i ha dit que això era improcedent. Juntament amb aquesta
observació, també ens diu en la sentència que 14 dies abans nosaltres sabíem que un
d’aquests agents que enviàvem a la policia local a formar-se no era apte. Com que es va fer el
contracte d’aquesta agent de policia local per substitució, en aquest cas, del policia local i al no
ser apte aquest policia, doncs, òbviament el jutge diu que té la raó la part actora i, per tant, ens
fa pagar aquesta indemnització. Bàsicament, és aquest el sentit del modificat de crèdit.
Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Per part dels portaveus ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí,
cedeixo la paraula a la regidora Manoli Martín.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, el Xavier ha fet un resum
bastant específic de totes les partides, només comentar que dins el que és la partida Capítol 1,
de despeses d’altres complements, no només haurem de sumar aquests 38.000 € que sí que
fem un modificat de crèdit després, sinó que hem hagut de renunciar també a 8.500 € d’una
sentència que també ha sortit d’un acomiadament que s’ha pactat al final abans d’anar a judici.
O sigui , que després, un cop es faci tot el càlcul anual de les despeses de sous i salaris,
aquestes indemnitzacions per acomiadaments o per acords abans d’anar a magistratura,
s’hauran de tenir en compte. Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per part del PSC ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : L’exposició
que han fet els companys ha estat prou extensa. Si en el decurs del debat cal fer alguna
interpretació, la direm, però bàsicament considerem que està tot dit de quina és la modificació
de crèdit.
Sr. Alcalde-President : Per part de CIU ?
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, el nostre grup no farà cap
intervenció en aquest punt.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. No hi ha cap més aclariment, Xavier ? No ? Bé, destacar
d’aquest punt que una vegada més una sentència judicial en contra ens obliga a agafar diners
que haurien d’anar destinats a tots els ciutadans per pagar una indemnització. I, en aquest cas,
la xifra és la definitiva en el moment que fas el pagament. Però a data 30 de setembre, aquesta
xifra que s’ha de pagar per aquest acomiadament improcedent són 37.614, 53 € que hem hagut
de treure d’una partida que era per urbanitzar uns carrers; doncs, l’haurem de dedicar a pagar
una acomiadament que es va fer mal fet el 21 de juny de 2010. evidentment, dir-los que això, a
part d’empipar, entristeix. I no crec que sigui bo entrar en el debat de si els jutges ho fan bé o
malament; els jutges quan dicten sentència, si no es demostra el contrari, la dicten bé. I per
tant, aquí hi va haver un procés contra l’Ajuntament de Sant Fruitós contra un acte fet el 21 de
juny de 2010 i que el jutge ha donat la raó a la part contrària. I per tant, l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages ha de pagar. I els diners surten d’un surten : surten de la butxaca de tots els
ciutadans de Sant Fruitós de Bages. I si no són per fer carrers, han de ser per pagar
indemnitzacions. Aquesta és la realitat. Ha parlat d’altres modificacions de crèdit el Xavier, però
que són altres modificacions de crèdit que serveixen per inversions per als ciutadans. Per tant,
són moviments que treus diners d’un lloc per un altre o per serveis que s’han prestat o per la
pujada que hi ha hagut bastant elevada que això l’hem patit tots els ciutadans a títol individual,
que és les pujades de la llum, el gas i tot això. Però aquesta té una especial incidència, junt
amb la que ha comentat també la Manoli Martín, de 8.000 €, perquè sap greu haver de gastar
diners per indemnitzar perquè un Jutge ha dictat una sentència contra l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages. Res més d’aquest punt. Per tant, passem a la votació.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

12. Aprovar operacions de préstec a llarg termini amb Catalunya Banc, S.A i la Caixa
de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
Concertar una operació de préstec per un import de 200.000 € amb Catalunya
Banc , S.A. Acceptació de subvenció dels interessos en el marc del Programa de
Crèdit Local destinat a finançar el pagament dels interessos del préstec.
Al vigent pressupost de l’exercici 2012 hi ha una previsió d’ingressos per concertació de
préstecs a llarg termini de fora del sector públic per import de 334.000,00 Euros, destinats al
finançament d’actuacions previstes en el capítol 6 d’inversions de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages.
Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar una sol·licitud en data 30 de juliol
de 2012 a la Diputació de Barcelona per tal que dins el programa anomenat Programa de
Crèdit Local (PCL) es pogués signar un préstec per un import de 200.000,00 Euros amb
Catalunya Banc , S.A., rebent al mateix temps una subvenció de la pròpia Diputació al tipus
d’interès pactat.
Vista la notificació de la Diputació de Barcelona, via correu electrònic de data 20 d’agost de
2012, en el qual es comunica a l’Ajuntament que l’entitat Catalunya Banc , S.A. ha comunicat al
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Servei de Programació de la Diputació de Barcelona , en data 14 d’agost de 2012, l’aprovació
del préstec amb les següents condicions :
Import del préstec : 200.000,00 Euros
Tipus d’interès: Euribor + 4,50%
Sense comissions d’obertura
Termini: 10 anys ( inclosos 12 mesos de carència, com a màxim )
Vista la notificació de la Diputació de Barcelona, via correu electrònic de data 27 de setembre
de 2012, en el qual es comunica a l’Ajuntament que la Junta de Govern d’aquella entitat ha
aprovat en la seva sessió de data 27 de setembre de 2012, la concessió d’una subvenció dels
interessos per import de 41.507,40 Euros.
Atès que es requereix per la a seva tramitació l’acceptació de la subvenció per subsidiar el
tipus d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona, i l’aprovació per part de
l’Ajuntament del préstec corresponent.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis
Generals, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import 41.507,40
Euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat;
Segon.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a Catalunya Banc, S.A.
amb càrrec al Programa de Crèdit Local;
Tercer.- Aprovar el préstec d’import 200.000,00 Euros pel finançament de projectes
d’inversions previstos en el pressupost de 2012 d’acord amb les condicions següents:
Import del préstec : 200.000,00 Euros
Tipus d’interès: Euribor + 4,50%
Sense comissions d’obertura
Termini: 10 anys ( inclosos 12 mesos de carència, com a màxim )
Quart.- Acceptar la minuta de préstec;
Cinquè.- La primera disposició del préstec serà per la part subvencionada del mateix. No
obstant, aquesta podrà ser modificada per la Intervenció, durant el termini previ a la sol·licitud
efectiva del préstec, d’acord amb les necessitats que es derivin del ritme d’execució de les
inversions.
Sisè.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així com una
còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta de préstec al
Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.
Setè.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords.
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Vuitè.- Notificar a la Direcció General de Política Financera la formalització d’aquest préstec
per mitjà dels models d’acord amb el que disposa l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals.

Concertar dues operacions de préstec per import de 134.000,00 € i 41.000,00 €
respectivament, amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Aprovació
del model de conveni que regula dits crèdits destinats a finançar dues actuacions
previstes en el capítol 6 d’inversions de l’Ajuntament.
Atès que al vigent pressupost corresponent a l’exercici 2012, s’incorpora una previsió
d’ingressos per concertació de préstecs a llarg termini de dins el sector públic per import total
de 150.000,00 € i d’ens de fora del sector públic de 334.000,00 €, destinats al finançament de
les despeses que comporten dues actuacions previstes en el capítol 6 d’inversions de
l’Ajuntament. La suma d’aquests imports fan una previsió d’ingressos de capítol 9 de fins a
484.000,00 €, quantia que en cap cas es supera amb la concertació d’aquests crèdits.
Vist que en relació a dits préstecs gestionats dins l’àmbit del sector públic, l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages va presentar dues sol·licituds en data 30 de juliol de 2012 a la Diputació de
Barcelona (registre general d’entrada 1200047543 i 1200047544) per tal que es concedís amb
càrrec a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local dos crèdits per import de 134.000,00 € i
41.000,00 €, pel finançament de l’actuació “Urbanització del polígon industrial carretera de
Berga 1 subsector 2” i l’actuació “Accessos i aparcament de l’avinguda Girona”,
respectivament.
Vistes les notificacions via correu electrònic dels dos acords adoptats per la Junta de Govern
Local de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2012, on
s’acorda aprovar la concessió dels crèdits sol·licitats per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
per al finançament de les actuacions anteriorment descrites, d’acord amb les condicions
següents :
Actuació 1: Urbanització del polígon industrial carretera de Berga 1 subsector 2
Import crèdit:
Tipus d’interès:
Anualitats:
Referència:

134.000,00 €
0,00%
10
83/2012

Actuació 2: Accessos i aparcament de l’avinguda Girona
Import crèdit:
Tipus d’interès:
Anualitats:
Referència:

41.000,00 €
0,00%
10
84/2012

Atès que es requereix per la a seva tramitació l’acceptació per part de l’Ajuntament dels crèdits
corresponents i de l’aprovació dels convenis que els regulen.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis
Generals, l’adopció dels següents
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ACORDS :
Primer.- Acceptar el crèdit d’import de 134.000,00 Euros pel finançament de la inversió
denominada “Urbanització del polígon industrial carretera de Berga 1 subsector 2”, d’acord amb
les condicions següents:
Tipus d’interès:
Anualitats:
Referència:

0,00%
10
83/2012

Segon.- Acceptar el crèdit d’import de 41.000,00 Euros pel finançament de la inversió
denominada “Accessos i aparcament de l’avinguda Girona”, d’acord amb les condicions
següents:
Tipus d’interès:
Anualitats:
Referència:

0,00%
10
84/2012

Tercer.- Aprovar els textos dels convenis de les dues operacions a subscriure entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, reguladors de les condicions
d’ambdós crèdits.
Quart.- Trametre l’acord d’acceptació d’ambdós crèdits així com de l’aprovació del model de
conveni que els regula al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes
oportuns.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords.
Sisè.- Comunicar aquesta operació de préstec a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, un cop formalitzades, tal
com preveu l’Ordre de ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.

Sr. Alcalde-President : En concret, són dues operacions que el regidor d’Hisenda, el Xavier
Racero, ens comentarà.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bona nit. De forma una miqueta
ràpida, explicar-vos en aquest punt que el que aprovem és concertar en aquest cas, dos
crèdits. Teníem previst al pressupost 2012 la possibilitat d’aquest endeutament perquè tant
amb la Diputació amb aquest crèdit local i en el sector públic pots demanar uns crèdits a un
interès molt baix – en aquest cas, és zero i en l’altre, com ha comentat a la part expositiva, és
de l’euribor més 4.5. En aquest pressupost, teníem contemplat endeutar-nos com a màxim
484.000 €. Amb el què aprovem avui, en aquests dos crèdits sumen 375.000 €. Per tant, de
moment deixem els 127.000 que contemplarien en el pressupost la possibilitat d’aquest
endeutament. De moment, no la tenim necessària. Per tant, anem a dues bandes : una és el
sector públic. Una es amb la partida que volíem sol·licitar el 2012 de 150.000; en aquest cas,
seran 175.000, 25.000 € més a un interès zero. I en el sector, dins els ens de fora el sector
públic, en aquest cas, amb Caixa Crèdit CatalunyaBank, s’acorda fer aquest crèdit de 200.000
€. Per tant, en el sector públic tenim 0 € a retornar en 10 anualitats d’interès, concertem aquest
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crèdit de 175.000 que és l’import màxim que ens atorgaven. I aquest crèdit serà per les
inversions d’urbanització dels polígons industrials de la Carretera de Berga I, subsector 2; i
també els accessos i l’aparcament de l’avinguda Girona que ja han estat executats.
Al sector privat també hi anem i concertem un crèdit amb CatalunyaBank, d’aquests 200.000 €
amb un interès de 4,5. però també com heu sentit a la part expositiva, en aquest punt també
acordem aprovar l’acceptació d’una subvenció, en aquest cas, que és l’import total dels
interessos que ens donen aquest crèdit, que són de 41.507,04 €. Res més.
Sr. Alcalde-President : Els portaveus : per part d’Imagina’t ? Res ? Per part del PSC ? Tampoc.
Per part de Gent fent Poble ? Tampoc. Per part de CIU ? Tampoc. Per tant, passem a la
votació.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

13. Aprovar la compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat a personal
funcionari.
Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 4 de setembre de 2012 (RE
202/3500) pel Sr. Jordi Martinez Vicens, vinculat jurídicament amb aquesta Corporació com a
Funcionari de carrera, desenvolupant les tasques de Caporal de la Policia Local, per mitjà del
qual demana la compatibilitat entre el seu lloc de treball i un segon lloc al sector públic, per
l’exercici professional d’ investigació i docència en matèria de polítiques públiques de seguretat,
tant en l’àmbit de la seguretat ciutadana com a matèria de protecció civil).
Atesa el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques; i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableixen que
el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquestes lleis, només pot tenir un segon lloc de
treball o una segona activitat en l’àmbit del sector públic si ho exigeix l’interès públic del mateix
servei públic i sempre que no perjudiqui l’activitat principal.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Recursos Humans.
Atès el que estableixen els articles 54.1.s) i 333.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que correspon al
Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’àmbit de
Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar al Sr. Jordi Martínez Vicens la compatibilitat per a realitzar una segona de
l’activitat pública per a l’exercici professional d’ investigació i docència en matèria de polítiques
públiques de seguretat (tant en l’àmbit de la seguretat ciutadana com a matèria de protecció
civil), amb el que desenvolupa com a Caporal de la Policia Local.
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Segon.- Aquesta autorització resta condicionada al compliment de la jornada establerta en
aquest Ajuntament i per aquest lloc de treball, consistent en dedicació exclusiva, prolongació de
jornada i amb plena disponibilitat davant de qualsevol situació en que es requereixin els seus
serveis o davant de qualsevol imprevist en el qual sigui necessària la seva figura, d’acord amb
el que va aprovar el Ple en la sessió celebrada el passat 9-01-2008, en relació a la modificació
de la configuració del lloc de treball de Caporal.
Tercer.- El Sr. Jordi Martinez Vicens està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en la segona activitat declarada.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, així com als representants
sindicals.”
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín comentarà aquest punt.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, no hi ha gaire cosa a
comentar. Ja hem donat permís alguna vegada a un funcionari, és un dret que tenen ells
sempre i quan no causi cap greuge dins el què és l’organització de l’empresa. S’ha avaluat i
com que no hi havia cap impediment, s’ha concretat molt a l’hora d’atorgar els permisos i tal; i
per això l’han presentat.
Sr. Alcalde-President : D’acord. Els portaveus alguna cosa a afegir, a comentar ? Per part de
CIU tampoc ? doncs, passem a votació.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

14. Aprovar proposar a l’INE la remodelació de les seccions electorals.
En data 17 de maig de 2012 es va sol.licitar a l’INE una proposta relativa a la creació del nou
districite, ampliació de les seccions meses i locals electorals.
En data 25 de maig de 2012 es rep en aquest Ajuntament escrit del Delegat provincial de
l’oficina del cens electoral en relació amb la proposta formulada per aquest Ajuntament.
Per part de l’àrea de Secretaria, s’ha procedit a elaborar una proposta en el sentit que es deriva
de l’informe de la Delegació provincial de l’INE.
Per això es proposa sotmetre a dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis
Centrals el següent
ACORD :
Primer.- Proposar a l’INE la creació de noves seccions i locals electorals conforme al següent
detall :
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MUNICIPI

DISTRICTE

SECCIÓ

213

01

001

002

003
004
005

006

Núm.
estimat
electors per
mesa
568
517

MESA

Formació
meses

de

Ubicació
meses

Número
estimat
electors secció

A
B

Distribució
ordre alfabètic

per

1.085

636
531
383
729

A
B
C
U

Distribució
ordre alfabètic

per

Escola
Monsenyor
Gibert
Escola
Monseyor Gibert

per

A
B
A
B
C
U

Associació
Veïns Pineda
Nexe-espai de
cultura
Nexe-espai de
cultura

729

596
404
439
441
439
504

Distribució
ordre alfabètic
Distribució
ordre alfabètic
Distribució
ordre alfabètic
Distribució
ordre alfabètic

per

per
per

Associació
veïns Brucardes

1.550

1.000
1.319

504

Sr. Alcalde-President : En principi, això que acaba de comentar el Vicesecretari és la proposta
que enviem a l’Institut Nacional de Estadística. Aquesta proposta la varem consensuar tots els
grups municipals a partir d’una proposta que s’havia fet inicial. Aquesta proposta creiem que no
arribarà a temps – bé, gairebé segur, segur no arribarà a temps perquè ja s’ha hagut de
determinar per les eleccions del 25 de novembre -. Per tant, això que avui aprovem de
proposar, jo crec que podem tenir tots clar és que per aquestes eleccions del 25 de novembre
no serà. Però, en tot cas, així a grans trets hi ha dos grans canvis : tota la ciutadania de Sant
Fruitós de Bages que anaven a votar fins ara a l’escola del Pla del Puig, es proposa que vagin
a votar al NEXE; els ciutadans que anaven a Monsenyor Gibert, seguiran anant a Monsenyor
Gibert; i els de Pineda de Bages, seguiran anant a Pineda de Bages; i apareix una taula nova,
una mesa electoral nova a Les Brucardes. Per tant, si això s’aprova, a les eleccions que toqui,
una part dels santfruitosencs aniran a votar al Monsenyor Gibert, una altra part aniran al Nexe,
Pineda de Bages votaran a Pineda de Bages i Les Brucardes votaran Les Brucardes, com a
novetat. I aquesta és la proposta que es presenta, si s’aprova avui i que considero que va ser
consensuada per tots els grups. En tot cas, els grups municipals, algun comentari a afegir ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.
Sr. Alcalde-President : Sí ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, és que ara em sorprèn que
digui que va ser consensuada per tots els grups municipals, perquè jo no ho recordo d’aquesta
manera. Recordo que nosaltres varem presentar una moció per fer un canvi de col.legis i poder
utilitzar el NEXE com espai, com a col·legi electoral; nosaltres fèiem una proposta que era
diferent d’aquesta i en el moment de la Junta de Portaveus es va valorar que potser no era
viable; i que estudiaríem , varem quedar que s’estudiarien les possibilitats, que es farien les
consultes pertinents i que se’n tornaria a parlar. I jo no recordo
.....
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, ja, fins i tot hi ha l’acta a
l’expedient. Però, bé, jo recordo que va anar així. No sé, jo, Sr. Batanés, com que tampoc no
ens servirà per aquesta propera votació, ja no hi serem a temps, si li sembla ho podríem deixar
sobre la taula i discutir-ho algun dia amb una mica més de profunditat. Que potser arribem a la
mateixa conclusió. Però, és clar, ens trobem que .... no ens trobem informats de tot el procés.
Proposem això. Vull dir, que si els sembla bé deixar-ho damunt la taula perquè no corre cap
pressa aprovar-ho avui, perquè igualment les properes eleccions això no entraria en vigència. I
en tot cas, poder-ho comentar una miqueta més.
Sr. Alcalde-President : La meva proposta és que no perquè una cosa que diu vostè que no és
certa és : “no ens trobem informats”. No, perdoni, no s’ha informat vostè. No s’ha informat
vostè, primera, perquè això surt aquí i no ho hem escrit aquesta tarda; per tant, això que està
dient vostè ara ho hagués pogut dir perfectament a la Comissió Informativa corresponent. I en
aquell moment ningú va obrir boca per dir que no es trobava informat. Per tant, jo li diria que fos
una mica rigorosa i no digui “no ens trobem informats”; reconegui “no m’he informat
correctament”, que és el què és la realitat. Hi havia una proposta de CIU d’agafar tots els
col.legis electorals – això vol dir Monsenyor Gibert i Pla del Puig – i portar-los tots al Nexe.
Tots. Per tant, les meses que anaven a votar a Monsenyor Gibert i a Pla del Puig, tots a dins el
Nexe. I això en una reunió que crec que vostè hi era i hi ha d’haver l’acta, es va veure la
inviabilitat de posar totes les taules al Nexe, perquè era concentrar tota la gent que ara va al
Pla del Puig, més tots els que van al Monsenyor Gibert, tots, en un únic edifici. I en això varem
coincidir tots aquell dia, ho recordo perfectament, que era inviable. I varem arribar a parlar, fins
i tot, d’una proposta de futur que sempre és millor que un col.legi electoral estigui en un edifici
on no hagis de moure gaires coses. I cert és que en un col.legi públic, Pla del Puig o
Monsenyor Gibert, cada cop que hi ha eleccions s’han de moure moltes cadires i pupitres. I, per
tant, el Nexe és un edifici on no cal moure tantes coses. I en aquest sentit, varem veure com a
possibilitat que en un futur quan la biblioteca, el nou edifici de la biblioteca estigui acabat
podíem estudiar en aquell moment, la gent que va a votar actualment al Monsenyor Gibert que
anés a la biblioteca perquè ens estalviaríem també de moure pupitres, cadires, etc. I això és el
que varem parlar. I vostè hi era. Si no ho recorda, pot ser que no ho recordi. Però vostè hi era. I
per tant, varem acordar d’iniciar aquesta modificació en el sentit aquest que hem explicat del
Pla del Puig cap el Nexe i deixar el Monsenyor Gibert fins que no tinguem la biblioteca
acabada. I a més, hi havia l’oportunitat que aquesta es va plasmar i així ens ho demanaven
també, de fer una mesa a Les Brucardes. Per tant, jo ho reitero : no s’ha informat vostè. El punt
núm. 14 figurava a l’ordre del dia igual que tots el altres, dels quals sembla ser que sí que s’ha
informat. Per tant, no crec que puguem acceptar el què no s’ha informat. I aquesta és la
proposta. I a mi no em sembla bé deixar sobre la taula una cosa en la que s’ha treballat
conjuntament i que s’ha acordat. Per tant, els portaveus, algú vol deixar-ho sobre la taula o ho
deixem com està previst ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Vejam, és
cert que només varem tenir una entrevista entre tots, on es va palesar la impossibilitat o la
inconveniència de concentrar-ho tot al Nexe, perquè estem parlant de 10 meses electorals.
Concentrades al Nexe és pràcticament inviable. I com a una de les primeres normes és que
s’ha d’intentar que els col.legis electorals estiguin com més a prop de l’elector, millor, varem dir
que hi estàvem d’acord en intentar descentralitzar, però com a mínim aquesta proposta la
faríem que el Nexe fos el substitut del Pla del Puig, però continuàvem amb Monsenyor Gibert,
en el ben entès que quan tinguéssim altres equipaments que fossin més assequibles,
modificar-ho. En el sentit del què comentava el Joan Carles de la biblioteca. A partir d’aquí, jo
personalment sí que puc dir que jo vaig entendre que aquesta era la proposta que portaríem
treballada, que aniria per aquí. si després no hem tingut més converses això sí que ja no....
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però, vaja, la cosa anava molt encarrilada cap a aquest cantó. I com que la possibilitat de fer la
mesa electoral a Brucardes era possible, doncs en aquest sentit ens quadrava bastant bé amb
la que era la proposta consensuada per tots. Aquesta és collita pròpia.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo, si...
Sr. Alcalde-President : Mercè, digues.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... si m’ho permeten, a dins
l’expedient hi ha l’acta de la Junta de Portaveus.
Sr. Alcalde-President : I vostè se l’ha pogut mirar, si ha volgut.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És clar que me l’he pogut mirar,
però, Sr. Batanés, jo l’únic que estic dient és que es va fer una Junta de Portaveus o en una de
les Junta de Portaveus es va debatre una moció que nosaltres presentàvem al Ple i que vostè
ens va demanar que la retiréssim per tal de poder-ne parlar bé i poder-ho mirar bé.
Sr. Alcalde-President : I se’n va parlar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Es va quedar....
Sr. Alcalde-President : I se’n va parlar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, no, no. A la Junta de
Portaveus vostè em va demanar que la retirés....
Sr. Alcalde-President : Doncs el Sr. Casero i jo no sé a quina reunió devíem anar.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Està parlant
que es va retirar quan varem parlar a la Junta de Portaveus.
Sr. Alcalde-President : i es va acordar, es va acordar això que hi ha aquí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És tan fàcil com llegir l’acta, que
està aquí a l’expedient.
Sr. Alcalde-President : Molt bé.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo de l’únic que m’estic queixant
és que durant tot aquest procés, perquè estem parlant que la Junta de Portaveus va ser el dia
... al febrer.
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU :_ Va ser al febrer. Jo vaig
presentar la moció el dia 2 de desembre de 2011. La varem entrar i al primer Ple no va entrar i
llavors la varem debatre m’imagino pel de febrer, perquè la Junta de Portaveus va ser al febrer.
Sr. Alcalde-President : Per tant, vostè coneix....
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I se’m va demanar que la
retirés.
Sr. Alcalde-President : Al desembre se li va demanar que la retirés i vostè acaba de reconèixer
públicament que al febrer en varem parlar. I al febrer es va decidir....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, no. Se’m va demanar
que es retirés quan varem fer la Junta de Portaveus, Sr. Batanés. Vostè posa a l’ordre del dia,
hi incorpora a les mocions ....
Sr. Alcalde-President : Sí.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... quan vostè creu que les ha
d’incorporar.
Sr. Alcalde-President : I aquesta....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I la va incorporar pel Ple de
febrer, que va ser quan en varem parlar a la Junta de Portaveus. O sigui, aquesta moció va
estar aquí durant un temps....
Sr. Alcalde-President : Aquesta reunió on es va decidir aquestes escoles, aquests canvis, vostè
hi era.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No es va decidir res en aquesta
reunió. No es va decidir. Si us plau, llegim l’acta de la Junta de Portaveus
Sr. Alcalde-President : Doncs, no devia...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : .... i és l’única acta que hi ha,
perquè és l’única reunió que s’ha fet. I en aquesta reunió no es va decidir res.
Sr. Alcalde-President : bé, a vostè, .....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Es va decidir que s’estudiaria,
que s’informaria. I el Sr. Secretari hi era i ho pot corroborar.
Sr. Alcalde-President : A vostè li devia semblar que no s’havia decidit res....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, a mi no em va semblar res.
A l’acta hi queda constància.
Sr. Alcalde-President : Doncs, ho tenim. ..
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Una acta que vostè ha signat i
que jo he signat. Queda constància del què es va dir.
Sr. Alcalde-President : Ho tenim bastant clar que a vostè no li consta res, perquè ho acaba de
dir, que no es troba informada. Passem a votació.
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Home, m’agradaria que el Sr.
Tomàs Casero digués alguna cosa.
Sr. Alcalde-President : El Sr. Tomàs Casero ja ha dit el que havia de dir.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, escolti’m....
Sr. Alcalde-President : No, no, és que s’ha acabat el torn de paraula, Tomàs. Tu has dit, ella ha
dit, anem a votar. Anem a votar aquesta proposta que s’ha d’enviar a l’Institut Nacional de
Estadística. Sí ?
....
Sr. Alcalde-President : No, és que si comencem una altra ronda, no acabarem.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No és per fer
ronda...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Llegeix l’acta, llegeix l’acta.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Crec que ja
varem quedar més o menys d’acord i aquesta és la percepció que tinc....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Hi ha una acta, hi ha una acta.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Ja la....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No ens ho imaginem.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC :
Independentment de l’acta....
Sr. Alcalde-President : Tomàs, per favor. No, Tomàs, tanquem el tema.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : No, però que
aquesta.....
Sr. Alcalde-President : Es va dec.... No, no, perdona, hi va haver una reunió i es va decidir.
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : però que
aquesta solució era la millor.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No es va decidir.
Sr. Alcalde-President : És igual, Tomàs, si la Sra. Mercè Casals, no va prendre consciència que
estàvem decidint alguna cosa, li asseguro que ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si us plau, li demano que es
llegeixi l’acta. M’està fent vostè quedar per mentidera i aquí el qui està dient mentides és vostè.
Sr. Alcalde-President : Doncs....
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si us plau, que el Sr. Secretari
llegeixi l’acta de la Junta de Portaveus.
Sr. Alcalde-President : El Sr. Secretari no llegirà cap acta com no es llegeix mai.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Molt bé, doncs, llavors vostè
està posant en dubte el què vostè mateix està dient. Perquè si jo li dic que hi ha una acta i en
aquesta acta ....
Sr. Alcalde-President : No, no, és que hem acabat, és que hem acabat...
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... posa el què es va dir....
Sr. Alcalde-President : És que hem acabat. No sé quina controvèrsia vol buscar ara en aquest
moment.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Cap problema, Sr. Batanés.
Vostè segueixi amb la seva línia.
Sr. Alcalde-President : No sé quina controvèrsia vol buscar.
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo, cap.
Sr. Alcalde-President : O sigui, a vostè li agrada trobar controvèrsia on no n’hi ha d’haver. I
s’enganxa on no es pot enganxar. I s’ha acabat la disputa com havia dit ja fa una estona. I
passem a votar.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

15. Aprovar la creació de la comissió d’estudi per a la formació de l’avantprojecte de
Reglament de participació de regidors i regidores i dels grups municipals als
mitjans de comunicació locals.
La regidora de Comunicació ha emès en data 6 de setembre de 2012 una proposta d’inici de la
constitució d’una comissió per l’elaboració d’un reglament d’ús i accés als mitjans públics de
comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178 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, regulen l’aprovació i/o modificació de reglaments i ordenances, així com els
article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Atès que l’expedient s’inicia amb la voluntat expressa d’exercir la iniciativa reglamentària i que cal
crear una Comissió encarregada de redactar l’avantprojecte de reglament , per tal que
posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva aprovació.
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Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i
Serveis Centrals , l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la formació del text de l’avantprojecte de Reglament de participació de
regidors i regidores i dels grups municipals als mitjans de comunicació locals.
Segon.- Designar la Comissió per a redactat l’avantprojecte de reglament, que estarà
integrada per un regidor de cada grup municipal:
President :
Vocals :

Sr. Joan Carles Batanés Subirana
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( Gent fent Poble )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t Sant Fruitós-AM )
Secretari : El de la Corporació o el/la funcionari/ària en qui delegui.

Sr. Alcalde-President : Ens farà l’explicació d’aquest punt la regidora Manoli Martín.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, tal i com ens varem
comprometre a fer els tràmits oportuns per donar pas a la creació de la comissió del reglament
de participació dels regidors i regidores, doncs aquest és l’oportunitat d’escollir qui formarà el
consell o la comissió del reglament. Res més.
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus, algun ... ?
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Per part d’Imagina’t Sant
Fruitós, amb el permís de l’Agustí Masana, seré jo mateixa.
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa a afegir ? res més, doncs ? PSC ?
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Per part del PSC, la vocal
present seré jo mateixa, la Cristina Múrcia.
Sr. Alcalde-President : Per tant, tenim Manoli Martín per Imagina’t Sant Fruitós i la Cristina
Múrcia per part del PSC. Per part de Gent fent Poble ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Per part de Gent fent Poble serà el
regidor Isidre Malagarriga.
Sr. Alcalde-President : Algun comentari a afegir ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Res més.
Sr. Alcalde-President : Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, per part de CIU seré jo
mateixa.

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

54

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Alcalde-President : Mercè Casals. Alguna cosa a afegir al respecte ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Passem a aprovar, que entenc que ho aprovarem, perquè tots hem
designat el seu representant. Votem.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

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

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

Nombre
303

Import
581.697,01 €

%
78,72%

303
606
8

157.266,38 €
738.963,39 €
10.886,30 €

21,28%
100,00%

Sr. Alcalde-President : El regidor Xavier Racero, regidor d’Hisenda, ens explicarà aquest punt.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : En aquest cas, és donar compte
d’aquest informe trimestral de morositat que correspon al segon trimestre de 2012. Dir-vos que la
totalitat de les factures en aquest trimestre, el 50% que pesen en quant a import el 78,72%
d’aquests imports, hi ha una mitjana de pagament als nostres creditors o proveïdors de 30,56 dies.
I l’altre 50% de les factures, s’està pagant a una mitjana de 7,11 dies d’excedits. Aquesta quantitat,
aquest 50% que s’excedeix pesa en import un 21,28% d’aquest import total.
Hi ha 8 factures que hem vençut aquest període trimestral que puja també 10.886 € , però que
farem efectius. Sempre que hi ha aquest tipus de coses que tu ets superes aquest trimestre, hi ha
algun tipus de problema , alguna reclamació, alguna qüestió. Ja està. És donar compte d’això.
Sr. Alcalde-President : Els portaveus, algun comentari ? Per part de CIU tampoc ? Doncs, queda
donat compte.
El Ple en pren coneixement.
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CMI PROMOCIÓ TERRITORI
17. Aprovar l’avanç de modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Sant
Fruitós de Bages en l’àmbit de la fàbrica EEPSA al nucli industrial de Torroella de
Baix.
Vista la documentació anomenada “Avanç de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
de Sant Fruitós de Bages en l’àmbit de la fàbrica EEPSA al nucli industrial de Torroella de Baix”
presentada per EEPSA i redactada per Joan Mas Urgell, arquitecte.
Atès que l’objecte de l’Avanç de la modificació puntual consta degudament documentat a la
Memòria que conforma la documentació tècnica presentada.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 12 de setembre de 2012, va acordar declarar la
conformitat al desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit i l’admissió a tràmit de la proposta de
modificació puntual del Pla.
Atès que la tramitació de l’Avanç es realitza en base a l’article 38 de la Llei 3/2012 que
modifica l’article 96 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2012 pel que fa a la
competència municipal pel que fa a la necessitat de tramitar un avanç de planejament quan es
modifiquen figures de planejament urbanístic general.
Atès que pel que fa a la iniciativa i impulsió de la present modificació, s’aplica allò disposat a
l’article 41 de la Llei 3/2012 que modifica l’apartat 3 de l’article 101 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, DL 1/2010 relativa a la competència municipal de formula les modificacions de
planejament general i la possibilitat que aquesta assumeixi la iniciativa pública d’una proposta
privada, si hi convergeix l’interès mutu.
Atès que és d’aplicació allò regulat a l’article 90 de la Llei 3/2012 que modifica la disposició
transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, DL 1/2010, en relació al procediment
d’avaluació ambiental per la tramitació de figures de modificació de planejament general,
iniciant-se amb la presentació de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar conjuntament
amb l’avanç.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 2 d’octubre de 2012, pel qual s’informa
favorablement la proposta i considera que ha de ser sotmès previ a l’aprovació inicial i
conjuntament amb l’equip redactor del mateix, a les reunions tècniques necessàries amb els
serveis tècnics municipals per concretar les solucions de detall que desenvolupin el projecte.
Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del Reial Decret
Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl, atribueix al Ple
l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels
plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanístic; i que l’article 47.2.ll) de
l’esmentada Llei, estableix que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la tramitació dels
instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció
del Territori, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Atorgar l’aprovació a l’Avanç de Modificació puntual del Pla General en l’àmbit
industrial de Torroella de Baix - presentada per EEPSA i redactada per l’arquitecte Josep Mas
Urgell – i sotmetre’l al tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de la
publicació de l’anunci al BOP i en un dels diaris de premsa de més divulgació a l’àmbit
municipal, al tauler d’anuncis i per mitjans telemàtics a la web municipal, a fi que els particulars,
associacions i corporacions puguin formular els suggeriments, alternatives o al.legacions que
tinguin per convenient, en compliment del què disposa l’article 106 del Reglament de la Llei
d'urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol ( RLUC ).
Segon.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i
sol.licitar el document de referència sobre l’avaluació ambiental, segons disposa l’article 70
RLUC.
Tercer.- Procedir un cop transcorregut el termini d’informació pública i del resultat d’aquesta, a
sotmetre l’Avanç de la modificació puntual al Ple de l’Ajuntament, per tal de donar continuïtat
als tràmits previstos.
Quart.- Notificar aquest acord a l’àrea de Planejament i Infraestructures i a la resta
d’interessats que apareixen a l’expedient.

Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, com ja diu la part dispositiva, per part de l’empresa EEPSA,
l’empresa de les bigues de baix a Torroella, a Torroella de Baix, ha presentat una proposta de
modificació puntual del Pla general d’ordenació de Sant Fruitós a fi i efecte de poder modificar
el planejament en l’àrea d’aquella nau que ja varem comentar en un Ple que estava executada
de forma il·legal en un sòl rústic. I en aquesta oportunitat l’empresa EEPSA ha presentat aquest
avança de modificació puntual. Hi ha els informes tècnics corresponents conforme aquest
avanç de modificació puntual, es cenyeix als paràmetres necessaris per poder ser aprovat i, per
tant, és el què avui es posa a votació. Tal com s’ha dit a la part dispositiva, aquest és un primer
pas i darrera d’aquests passos en venen altres, com són els informes sectorials, dels diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya que intervenen en aquesta modificació. I així
mateix, després hi ha una informació pública de 30 dies. En tot cas, doncs, bé, com ja varem
manifestar per part d’aquest equip de govern, nosaltres hem de fer complir la més estricta
legalitat, però hem d’estar sempre també al costat d’aquell que tot i no haver complert en un
moment, després tingui desig de complir-la, com ara és el moment en què EEPSA, el titular, en
tot cas de la fàbrica EEPSA és Prefabricats Pujol. I per tant, una de les possibilitats que tenien
per solucionar el què havien fet malament, era fer aquesta modificació de planejament i és el
què ens han aportat. I a partir d’aquí, aquesta aprovació. Per part dels grups municipals, alguna
aportació ? per part del PSC ? Sí ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Una de molt
petita, redundant al que comentàveu : considerem que estem solucionant un problema
important i considerem que podem arreglar-ho de forma beneficiosa per tothom.
Sr. Alcalde-President : Marta Flotats ? Mercè Casals ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, passem a votar.
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VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

18. Prorroga de terminis a sol·licitud de CAYVOL, SCCL.
Atès que en data 18 de setembre de 2012 (registre d’entrada núm. 3639 de 18.09.12) ha tingut
entrada a aquest Ajuntament escrit del Sr. Josep Bruno Salgot en representació de CAYVOL,
SCCL, pel qual sol·licita la pròrroga dels terminis assenyalats a l’acord del Ple de 11.04.2012
notificada a aquesta empresa el 16.04.2012 segons justificant de recepció.
Atès que l’acord notificat en la seva part dispositiva establia: “Primer.- Acordar recuperar per
via administrativa el bé municipal de domini públic (zona verda) situat al carrer Puigmal, núm.
125 del polígon Sant Isidre II que han estat ocupat per CAYVOL, S.C.C.L. , propietari
confrontant d’aquesta i desestimar la proposta de permuta realitzada. Segon.- Requerir a
CAYVOL , S.C.C.L. propietari confrontant, perquè en el termini de 6 mesos, realitzi els treballs
necessaris per a tornar al seu primitiu estat del bé de domini públic d’aquest Ajuntament ( zona
verda ) situat al carrer Puigmal, núm. 125 del polígon Sant Isidre II, retornant la superfície de
zona verda que ha agregat a la seva parcel.la núm. 127-135 del mateix polígon. Tercer.Advertir a CAYVOL , S.C.C.L. que, transcorregut l’esmentat termini, l’Ajuntament , a través de
personal propi o aliè, realitzarà l’acte per si, amb totes les despeses a càrrec del requerit,
inclosos els honoraris dels tècnics. Quart.- Facultar al Sr. Alcalde pel compliment d’aquest
acord i en general, per tot el relacionat amb aquest assumpte.”
Vista la sol·licitud formulada per CAYVOL, SCCL i l’informe del Secretari obrant a l’expedient.
Es proposa al Ple previ dictamen de la Comissió Informativa de Promoció del Territori
ACORDS:
Primer.- Prorrogar durant un mes únicament el termini d’acompliment continguda a l’apartat
segon de l’acord del Ple de data 11 d’abril de 2012 (aquesta pròrroga d’un mes s’afegeix a la
finalització del termini de sis mesos ja concedida) . L’esmentat termini de pròrroga d’un mes
començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present acord.
Segon.- Informar al representant de l’empresa CAYVOL SCCL que contra aquest acord no es
pot interposar cap mena de recurs, segons disposa l’article 49.3 del Llei 30/92, modificada per
la Llei 4/99.
Tercer.- Notificar aquest acord al representat de l’empresa CAYVOL SCCL i als serveis tècnics
municipals
Sr. Alcalde-President : Aquest punt té un paral·lelisme amb el què hem comentat abans. I
l’empresa CAYVOL, en aquest cas, que també es trobava en situació irregular ocupant una
zona verda; se li va donar, si recordaran, un termini de 6 mesos per tal que retiressin – o sigui,
demolissin – tot el què hi havia ocupant una zona verda o que, per contra, presentessin una
proposta de modificació de planejament. En aquest cas, l’empresa CAYVOL aquests sis mesos
que se li van donar de temps ells van manifestar que tenien voluntat de fer també una proposta
de modificació puntual – el mateix que abans comentàvem de l’empresa EEPSA. I per tant, uns
tècnics de l’empresa CAYVOL es van posar en contacte amb el nostre Ajuntament per tal de
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manifestar que treballaven en l’elaboració d’aquesta modificació. Sigui com sigui, aquest equip
tècnic no va treballar suficientment bé o no va ser del grat dels seus , de l’empresa CAYVOL;
es va substituir aquest equip tècnic i va venir un equip tècnic nou i estan treballant. Això ha fet
que perdessin uns dies, per entendre’ns, perdessin un cert temps i aquests sis mesos se’ls
han tirat a sobre. Llavors, com que ells veien que no arribaven a temps a presentar aquesta
modificació dins el termini, van sol.licitar per escrit 30 dies més. En el ben entès que aquesta
gent havia estat en contacte amb l’Ajuntament i coneixíem de primera mà aquesta situació del
canvi de l’equip tècnic, ens va semblar que en cap cas ens estaven aixecant la camisa i que
realment necessitaven aquests 30 dies. I per tant, per això portem a aprovació avui aquesta
pròrroga de 30 dies. I d’altra forma, també els diria que si aquesta empresa durant sis mesos
no els haguéssim vist ni un sol dia i haguessin aparegut l’últim dia dient “necessito un mes
més”, potser ens ho haguéssim mirat diferent. Però el cert és que han estat aquí, han vingut els
tècnics i la circumstància que ells ens manifestaven a la seva sol.licitud, era certa. Dit això,
alguna aportació o comentari per part dels portaveus ? No ? Doncs, proposem aprovar aquesta
pròrroga de 30 dies més perquè l’empresa CAYVOL ens presenti la seva proposta de
modificació del planejament.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA
19. Aprovació conveni de col·laboració amb l’Assoc. per la comunicació Montpeità
2012.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves competències en matèria de
cultura, ve manifestant la voluntat de cooperar i donar suport a les entitats i associacions de
Sant Fruitós de Bages que amb les seves activitats dinamitzen i promouen la cultura, les
tradicions i l’associacionisme mitjançant la formalització dels corresponents convenis.
L’Ajuntament, a través de l’àrea de cultura té la voluntat de donar continuïtat a aquests vincles
de col·laboració amb diverses entitats, establint la pauta de l’esmentada col·laboració a través
de la figura del conveni.
Atesa la proposta de conveni a subscriure amb l’entitat que consta a l’expedient.
Tenint en compte que la competència per l’aprovació dels convenis correspon al Ple.
Vista la proposta de la regidoria de comunicació i el text del conveni que consta a l’expedient es
proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Personals, l’adopció del
següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
l’Associació per la Comunicació Montpeità, per tal de reconèixer el marc de col·laboració entre
aquesta entitat i l’Ajuntament; aprovar la despesa de 1.500,00 € amb càrrec a la partida
15.334.48920 del pressupost municipal per a l’exercici 2012 en concepte de subvenció per
contribuir a les despeses que representen les activitats d’aquesta entitat; i disposar el
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pagament de la subvenció en les condicions establertes al conveni: 1.050,00 € (70%) a la
signatura del conveni i 450,00 € (30%) a la presentació de la memòria i justificació.
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.024/12 i serà autentificat amb la
corresponent diligència de la Secretaria.
Segon.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquests convenis.
Tercer.- Condicionar la subvenció concedida a la justificació de l’aplicació dels fons d’acord
amb la normativa municipal aplicable, en els termes que s’assenyala al convenis aprovat i que
consta a l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a la Intervenció municipal.

Sr. Alcalde-President : Ens farà l’explicació d’aquest punt del conveni l’Isidre Malagarriga.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Bona nit de nou. Bé,
bàsicament, aquest conveni, els canvis més significatius respecte el que ja hi havia – una sèrie
de coses que no han canviat – són els 1.500 € que se’ls donarà al Montpeità, al setmanari; i
després, en quant als números, les subscripcions que arribaven a l’Ajuntament, també han
disminuït : passarem a 6, que seran 2 a l’Ajuntament – una aquí l’Ajuntament i una a l’àrea de
Cultura -, una altra a la biblioteca, una altra al centre de dia, una altra a la llar d’avis i una altra
al Nexe. La resta, tot són cosetes que em penso que tampoc, no hi ha massa canvis. La resta
és el què ja hi havia de les altres vegades. També se’ls deixarà un lloc al pavelló on podran fer
el setmanari, com ja havien tingut, que això ja ho tenen en conveni. La resta, tot igual.
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies, Isidre. Els portaveus, alguna cosa a afegir ? Per part
d’Imagina’t Sant Fruitós ?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí,
cedeixo la paraula a la regidora Manoli.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Imagina’t Sant Fruitós votarà a
favor de l’aprovació del conveni perquè és a benefici de les entitats i les associacions locals
que poden fer servir el setmanari per a fer publicacions. El què sí que esperem des del grup
Imagina’t Sant Fruitós, és que el fet que la directiva i l’equip que formen el Montpeità estiguin
formats pel cap local de CIU i antics càrrecs de confiança no resti la neutralitat del setmanari. I
res més en aquest sentit. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per part del PSC ?
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Res més,
votarem a favor. Amb això últim que ha comentat la companya Manoli, esperem que no
disminueixi i ens agradaria que augmentés, almenys la pluralitat. Res més.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per part de Gent fent Poble, res a comentar ? per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : N o farem cap comentari.
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Doncs, passem a votar.
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VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP , 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).

20. Aprovació conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants “Sant
Fruitós comerç actiu” 2012.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves competències en matèria de
cultura, ve manifestant la voluntat de cooperar i donar suport a les entitats i associacions de
Sant Fruitós de Bages que amb les seves activitats dinamitzen el comerç local., mitjançant la
formalització del corresponent conveni.
L’Ajuntament, a través de l’àrea de comerç té la voluntat de potenciar els vincles de
col.laboració amb l’entitat Sant Fruitós Comerç actiu, establint la pauta de l’esmentada
col.laboració a través de la figura del conveni.
Vista la proposta de conveni a subscriure amb l’entitat esmentada.
Tenint en compte que la competència per l’aprovació dels convenis correspon al Ple.
Vista la proposta de la regidoria de Comerç i el text del conveni que consta a l’expedient es
proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Personals, l’adopció del
següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
l’Associació de comerciants Sant Fruitós comerç actiu, per a la dinamització del comerç local
del municipi i l’Ajuntament, per tal de reconèixer el marc de col·laboració entre aquesta entitat i
l’Ajuntament, així com la subvenció que se li atorga per contribuir a les despeses que
represnten les activitats d’aquesta entitat; i disposar el pagament de la subvenció en les
condicions establertes al conveni: 1.500 € amb càrrec a la partida 25.431.48970 del pressupost
munciipals per a l’exercici 2012.
Segon.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquests convenis.
Tercer.- Condicionar la subvenció concedida a la justificació de l’aplicació dels fons d’acord
amb la normativa municipal aplicable, en els termes que s’assenyala al convenis aprovat i que
consta a l’expedient.
Quart.- Notificar el present acord a l’entitat sol.licitant i a la Intervenció municipal, per al seu
coneixement i efectes.
Sr. Alcalde-President : Igual que el punt anterior, el regidor Isidre Malagarriga ens explicarà els
punts del conveni a destacar.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Aquest conveni, al final
es signarà, si Déu vol. Ja fa molt temps que hi treballàvem en això. I bé, són 1.500 €. Els
comerciants a canvi d’això faran la promoció i animació, dinamitzaran actuacions del comerç
pel 2012; la primera prova ja la varem tenir el passat dia 16 de setembre en aquesta fira que es
va fer d’entitats i comerç que la van organitzar ells. Després també faran coses per la
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campanya de Nadal. I bé, esperem que es vagin fent cosetes i que aquests diners serveixin
precisament per això.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Isidre. Per part dels grups municipals, algun comentari ? Agustí
?
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Sí,
més que res reiterar les paraules del Sr. Isidre que és molt important potenciar el comerç local i
més si hi pot haver una col.laboració amb l’Ajuntament. I que de fet, crec, creiem que es va
veure palès a la fira aquesta primera mostra o fira, com li vulguem dir, d’entitats i comerç local,
que creiem que va ser molt positiva.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Per part del PSC ? Res a comentar. Per part de Gent
fent Poble ? Marta Flotats ?
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, des de Gent fent Poble era un
dels eixos que havíem parlat nosaltres en el nostre programa, fomentar molt el comerç local. I
per tant, estem contents que s’hagi pogut arribar a un acord amb aquests comerciants i es
s’hagi signat – bé, es signi, el conveni.
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Per part de CIU ?
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : no, no faré cap comentari.
Sr. Alcalde-President : Cap comentari. Bé, ara passarem a votar : servidor s’abstindrà perquè la
presidenta d’aquesta associació és la meva germana i no vull aixecar cap susceptibilitat. Jo
crec que és bo, però no vull condicionar el meu vot per un tema de relació directa familiar. Per
tant, passem a votació.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 3 GfP – Sr. Isidre
Malagarriga Sala, Sra. Marta Flotats Riera, Sr. Xavier Racero Esquius-; 2 PSC; 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I SIS ABSTENCIONS ( 1 GfP – Sr. Joan Carles
Batanés Subirana -; 5 CIU ).

21. Pren coneixement dels comptes de l’entitat DE FESTA EN FESTA justificatives
del conveni 2012 subscrit amb aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2012 va
aprovar el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’entitat De
Festa en Festa per la col.laboració d’aquesta entitat amb la Festa Major d’Estiu 2012.
En compliment de l’establert en el pacte II d) i e), l’entitat De Festa en Festa, en data 17.9.12
RE 2012/3629, ha presentat un resum justificatiu de les despeses pagades, amb els patrocinis
aconseguits i també un resum del compte de gestió del bar, del que resulta un saldo positiu de
3.846,19 € que es destinarà a les despeses que comporti l’organització de la Cavalcada de
Reis 2013.
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Personals,
l’adopció dels següents

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

62

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACORD:
Primer.- Donar-se per assentat aquest Ple de la justificació del Conveni referit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea de Cultura i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria
per al seu coneixement i efectes.
Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats ens explicarà l’abast d’aquest punt.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, doncs, no hi ha més que
presenten els comptes de les despeses, patrocinis i el que s’ha fet del bar de la Festa major,
que són 3.846,19 € i que aniran destinats a l’organització de la Cavalcada de Reis 2013.
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus, res a comentar ? Per tant, prenem
coneixement.
El Ple en pren coneixement.

22. Pren coneixement dels comptes de l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL MEMORIAL
EDUARD CASAJOANA – Festival Música Clàssica justificatives del conveni 2012
subscrit amb aquest Ajuntament.
El Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 14.3.2012 va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’entitat Associació Cultural Memorial Eduard
Casajoana per a l’organització del XVIII Festival de Música Clàssica “Memorial Eduard
Casajoana” 2012.
Atès que el servei gestor de la subvenció ha acreditat que s’han complert les condicions
exigides per l’atorgament de la mateixa i, per tant, queda justificada.
Vist el DL 2/2004, de 5 de març , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, així com la normativa
reguladora de les subvencions aprovada pel Ple de l’ajuntament en data 13.4.2005 (BOP núm.
136, de 8.6.2005).
Per la qual cosa es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Personals, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar per justificada la subvenció atorgada a l’entitat Associació Cultural Memorial
Eduard Casajoana – Festival Música Clàssica 2012, per un import de 9.000,00 € en virtut de
l’acord de Ple de 14.3.2012 de conformitat amb els justificants de despeses que s’acompanyen
a la present proposta a tots els efectes legals.
Segon.- Aprovar el pagament de 1.800,00 € corresponents al segon termini de la subvenció,
segons s’estableix en el conveni.
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Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’entitat sol·licitant i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria
per procedir al pagament de la subvenció.

Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats ens explicarà l’abast d’aquest punt.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, abans de començar, fer un
comentari i és que no sé si tots teniu la mateixa pre-acta que jo; però en tot cas, a la meva,
comentar que deia que l”’Ajuntament de Sant Fruitós i l’entitat De festa en festa” – està
equivocat, “per l’organització del Festival de música clàssica”. Ho dic perquè el Santi ...
Sr. Alcalde-President : El primer paràgraf...
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : ... ell ho té bé en la seva pre-acta,
en canvi, jo ho tinc malament. Per tant, ....
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ah, jo ho tinc ....
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : ...si hi ha algú ....
Sr. Alcalde-President : En el primer paràgraf diu “De festa en festa”.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : perquè alguns ho tindreu bé i alguns
malament. Depèn de si van veure l’error abans de fer més còpies.
Sr. Secretari : Todos lo tenemos mal.
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Sí, bé, un cop resolt això, només
comentar que l’Associació cultural Memorial Eduard Casajoana justifiquen el conveni signat i
presenten també els comptes d’aquest festival. I per tant, ara se’ls atorgarà el 30% restant del
total de l’import del total del conveni. També avançar-vos que els números d’aquest festival no
han estat els dels altres anys; lamentablement, també noten la crisi. I per tant, tot i que no s’ha
tingut temps de preparar-ho per aquest Ple, perquè volen asseure’ns bé abans amb l’entitat, es
prepararà una addenda a aquest conveni perquè, ja que l’Ajuntament demana una subvenció a
diputació per aquest festival, se’ls atorgarà una part de l’import d’aquesta subvenció a l’entitat
perquè puguin fer front a tancar el balanç d’aquesta edició del festival.
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Per part dels portaveus ? Res a afegir ? Doncs, per tant,
es pren coneixement.
El Ple en pren coneixement.
PRECS I PREGUNTES
No figuren precs ni preguntes a l’ordre del dia.
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-dues hores i cinquanta minuts.
En prova del qual s’estén la present acta, de la qual cosa el Vicesecretari en funcions de
Secretari de l’Ajuntament, certifica als sols efectes de fe pública.
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Certifico que aquest document reprodueix l’acta aprovada, de la qual només s’han
eliminat dades en compliment de la normativa de protecció de dades personals.
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