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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2012 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sr. Agustí Masana i Santamaria  
( Imagina’t ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
- 
 
 
SR. SECRETARI: 
 
Sr. Santiago González Castellanos  

 
Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les vint hores del 
dia dijous quinze de novembre 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. 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
Sr. Alcalde-President : Anem a iniciar el Ple ordinari amb data 15 de novembre de 2012, un dia 
més tard per motiu de la vaga general que estava convocada ahir al nostre país i per garantir la 
presència de tothom , varem passar el Ple al dia d’avui. Comencem amb l’ordre del dia.  
 
 
1. Aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 d’octubre 

de 2012.   
 
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 
d’octubre de 2012.   
 
No hi ha intervencions per part dels grups municipals.  
 

 
Control de l’acció de govern.  

 
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària. 
 
Es posa de manifest el llistat amb el contingut de l’extracte dels Decrets d’alcaldia des de la 
darrera sessió plenària,  llevat dels que han estat explícitament sotmesos a ratificació per part 
de la Junta de Govern Local i a la consideració de l’Ajuntament en la present sessió :  
 
• Decret d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la despesa i el 

reconeixement d’obligació i s’ordena el pagament corresponent a la relació de factures 
núm. 66/12, composada de 3 factures i que suma un total amb IVA  inclòs de 735,50 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la relació 
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei de la LLAR 
D’INFANTS “LES OLIVERES” del mes OCTUBRE 2012 per un import de 14.493,00 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la relació 
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei municipal de la 
RESIDÈNCIA D’AVIS “EL LLEDONER” del mes OCTUBRE 2012 per un import de 
26.708,00 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012 mitjançant el qual s’aprova la relació 
d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de SAD MES DE 
SETEMBRE 2012 per un import de  326,42 €.   

• Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la relació 
d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de Teleassistència del 
mes d’OCTUBRE per un import de  566,22 €.   

• Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es reconeix d’obligació 
i s’aprova el pagament a l’empresa OPDILO TID , de la quantitat de 140,00 € per la 
inscripció al curs on-line de “Esquemes de metadades per gestió de documents electrònics 
de l’esquema nacional d’interoperabilitat” de la funcionària XXXX, amb càrrec a la partida 
pressupostària 13.920.16200.  

• Decret d’Alcaldia de data 8 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’accedeix a la 
sol.licitud de reducció d’un terç de la  jornada laboral amb una percepció del 80% de la 
retribució sol.licitada per la treballadora XXXX amb efectes del dia 19 d’octubre de 2012 i 
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fins que el seu fill compleixi 6 anys, en horari de dimarts a divendres de 9:05 a 12:50 hores 
i dilluns i dimarts de 16 a 21 hores.  

• Decret d’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es reté i es posa a 
disposició de la Unitat de Recaptació Executiva de la Seguretat Social d’un import de 
1.243,75 € com a pendent d’abonament a favor de l’empresa Montajes TST , S.L., en tant 
que crèdit vençut en concepte de devolució de garantia diposita per l’execució de les obres 
per a la instal·lació de panells mòbils per la Centre Cívic, en compliment de diligència 
d’embargament; i es procedeix a l’ingrés per transferència de l’esmentada quantitat a favor 
de la  Tresoreria Territorial de la Seguretat Social.  

• Decret d’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es confereix delegació 
expressa al regidor Sr. Tomás Casero García per substituir l’Alcalde en l’exercici de 
l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil entre XXXX i XXXX , previst celebrar el 
dia 18 d’octubre de 2012 a aquest terme municipal.  

• Decret d’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2012,  mitjançant el qual s’ordena la retirada 
d’un vehicle cedit a l’Ajuntament pel seu titular marca FORD model ESCORT amb plaques 
de matrícula B-1770-UJ, 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 18 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’autoritza la comissió 
de serveis de l’agent de policia local de Sant Fruitós de Bages núm. 1016  per tal que es 
desplaci al municipi de la Seu d’Urgell el dia 20 d’octubre, per tal de realitzar les tasques 
pròpies de la policia local amb motiu de la celebració de la Fira de Sant Ermengol.  

• Decret d’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2003,  mitjançant el qual es convoca sessió 
extraordinària de la Comissió Municipal Informativa  de Presidència i Serveis Centrals per 
al dia 23 d’octubre de 2012 amb motiu de l’aprovació provisional de la modificació de les 
ordenances fiscals per l’any 2013.  

• Decret d’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la tramitació 
telemàtica de la sol·licitud de concertació d’accions de suport tècnic previstes 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 que a 
continuació es relaciona: Territori i Sostenibilitat  - Canvi climàtic i Sostenibilitat - Mesures 
contra el canvi climàtic i de gestió sostenible de l’energia, els residus i els altres recursos ( 
recurs tècnic ) ; es designa al sr. Aleix Cervantes López (enginyer municipal adscrit a 
serveis tècnics d’urbanisme) com a contacte tècnic a l’ens 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 24 d’octubre de 2012,  mitjançant el qual es declara extingida 
la relació funcionarial amb la corporació del Sr. Ramon Roman Romero amb categoria 
d’agent interí de la policia local, amb efectes del dia 28.10.12, en haver estat acceptada la 
seva renúncia a la condició de funcionari interí.  

• Decret d’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació de 
persones tramesa per la tècnic AODL a partir de les dades disponibles a la base de dades 
de persones en situació de recerca de feina del municipi per tal que actuïn com a 
representants de l’administració a les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 que es 
celebraran el proper dia 25 de novembre de 2012; es tramet al Secretari municipal per a la 
tramitació electrònica; i es comunica a les persones seleccionades una vegada formalitzat 
el nomenament i l’emissió de credencials.  

• Decret d’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2012, mitjançant el qual  s’ordena el pagament 
de la nòmina del personal de l’ajuntament corresponent al mes d’ OCTUBRE de 2012. 

• Decret d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova el pagament 
a justificar de 300,00 € en metàl·lic per despeses d’atenció protocol·làries ( locomoció, 
àpats i hostatgeria ) a favor del Sr. Alcalde, Sr. Joan Carles Batanés Subirana, en 
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representació de l’Ajuntament que visitarà els propers dies 27 i 28 d’octubre de 2012 al 
localitat francesa de Saint Pons de Thomeres.  

• Decret d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la substitució 
per absència del càrrec d’Alcalde i es delega la totalitat de les funcions d’Alcaldia en els 
termes establerts a l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i article 23.3 
del Llei 7/1985, de 2 d’abril, durant el període d’absència de l’Alcalde en els dies 27 i 28 
d’octubre) a favor del segon tinent d’Alcalde, Sr. Agustí Masana i Santamaria, amb motiu 
de la visita protocol·lària del Sr. Alcalde a Saint Pons de Thomeres. 

• Decret d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la despesa, 
es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament a l’empresa MUNBY 2004 , S.L. de la 
quantitat de 665,00 € per la realització de set cursos de carretons elevadors i plataformes 
elevadores, per part de diferent personal de la brigada municipal d’obres, amb càrrec a la 
partida pressupostària núm. 13.920.16200. 

• Decret d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2012 mitjançant el qual es formalitza el 
contracte de treball amb caràcter d’urgència a la Sra. Mireia Campo Ruiz, amb un contracte 
de treball d’interinitat a temps complert en qualitat d’auxiliar de geriatria per a substituir a 
XXXX, amb reserva del lloc de treball, la qual es troba en situació de baixa per malaltia 
comuna. Aquest contracte tindrà efectes des del dia 26.10.12 fins a la reincorporació de la 
titular de la plaça, que es troba en situació d’ incapacitat temporal.  

• Decret d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’aproven les bases 
per a l’atorgament de subvencions nominals per pagar quotes de menjador de l’any 2012 
d’infants escolaritzats a la llar d’infants municipal "Les Oliveres" .  

• Decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2012,  mitjançant el qual es declaren raons 
d’urgència per al nomenament interí d’un agent de la  policia local fins a la realització del 
procediment interí reglamentari de cobertura de la  plaça amb motiu de la renúncia de 
l’agent Ramon Roman Romero; es nomena a la Sra. Mònica Martínez López com a 
funcionària interina amb la categoria d’agent, pertanyent a l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local grup C2 per cobrir l’esmentada plaça amb 
efectes del dia 5.11.12, la presa de possessió del qual es realitzarà el dia 31 d’octubre de 
2012.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2012,  mitjançant el qual es convoca sessió 
ordinària de  la Junta Local de Seguretat  a celebrar el proper dia 28 de novembre de 2012 
a les 11:30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en compliment de l’acord del Ple de 
la corporació de data 12.3.08.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’autoritza a XXXX 
a la utilització del parc de Pineda de Bages per dur a terme una festa d’aniversari  amb 
ocupació únicament del dia 9.11.12 de 16:30 a 18:30 com a màxim.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’autoritza a XXXX 
a la utilització del parc del polígon Riu d’Or per dur a terme una festa d’aniversari amb 
ocupació únicament del dissabte 11.11.12  en horari de 11:00 a 15:00 hores com a màxim.   

• Decret d’Alcaldia de data 6 de novembre de 2012 mitjançant el qual s’aprova la relació 
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei de la LLAR 
D’INFANTS “LES OLIVERES” del mes NOVEMBRE 2012 per un import de 13.699,00 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 7 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova i es 
reconeix la despesa de salari de les dues treballadores de la Residència d’avis “El 
Lledoner”, XXXX i XXXX, atès que van ser contractades posteriorment a l’aprovació de del 
Decret d’Alcaldia de data 25-10-2012 en relació a la nòmina del mes d’octubre, per un 
import net de 299,90€, amb càrrec a les partides corresponents. 
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• Decret d’Alcaldia de data 8 de novembre de 2012, mitjançant el qual s’autoritza la 
despesa i el pagament de l’ajuda a XXXX ( expedient 085/2012 ), en concepte d’ Ajut per 
subministraments bàsics i alimentació, per un import de 300,00 €.  

 
No hi ha intervencions per part dels grups municipals.  
 
 
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 1 i 

22 d’octubre.  
 
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local corresponents a les 
sessions ordinàries de 1 i 22 d’octubre. 
 
Sr. Alcalde-President : Per part de CIU, algun aclariment ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bona nit a tothom. 
 
Sr. Alcalde-President : Bona nit.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A la Junta del dia 22 d’octubre 
sí que hi ha un punt que ens agradaria si el regidor corresponent ens podria donar més 
informació, ja que no hem vist l’expedient. Si ens pogués donar informació. És el punt 3.5 de 
Processos disciplinaris : d’incoació d’ expedient informatiu al Cap de Policia Local i als agents 
1016 i 1029.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, l’Agustí Masana li comentarà.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Bé, 
aquest és un expedient que s’ha obert al Cap de la Policia Local i dos agents i és un tema 
intern que estan portant la lletrada i els serveis jurídics. I per tant, si volen alguna cosa, 
m’estimaria més poder-ho explicar al despatx.  
 
Sr. Alcalde-President : Li sembla coherent, Sra. Casals ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Cap problema.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : No 
és res a amagar; és bàsicament que només que crec que no és un tema per fer-ne difusió fins 
que no estigui tancat, diguéssim.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Cap problema.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Fins 
que no estigui tancat l’expedient, diguéssim que està obert encara. Per tant, quan estigui tancat 
sí que es podria tancar, però prèviament, cal ser prudents.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Molt bé, doncs. Gràcies.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : 
Com vulguis.  
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Sr. Alcalde-President : Doncs, comptem que ja parlaran amb l’Agustí i tindran informació. Algun 
altre que li poguem comentar, doncs ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no.  
 
Sr. Alcalde-President : Tanquem el punt tercer, doncs.  
 
 
4. Informació de les regidories.  
 
Sr. Alcalde-President : En aquest punt jo li passaré la paraula, en primera instància, al regidor 
Xavier Racero perquè ens expliqui un punt d’interès per la ciutadania. Endavant, Xavier.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bona nit i gràcies. A veure, jo us 
volia explicar dues qüestions : una és que hem aprovat un contracte menor, per a la 
dinamització del teixit empresarial. Ja us vaig explicar en anteriors plens que havíem sol·licitat a 
la Diputació una subvenció i que havíem fet a través del Consell Comarcal, per tant, va ser una 
sol.licitud conjunta per l’actuació dins l’àmbit empresarial. Com ja us vaig explicar, el Consell 
Comarcal es feia càrrec de 6.000 € i l’Ajuntament  4.000 € ;  doncs, dir-vos que ja s’ha realitzat 
el contracte amb PIMEC, que és la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Aleshores, hem fet 
el contracte de la prospecció i dinamització del teixit empresarial del municipi. L’objectiu 
d’aquest contracte és divers : un és l’actualització de les activitats econòmiques dels polígons 
del municipi; l’altre és fer un cens del sòl industrial; l’altre és realitzar un qüestionari sobre 
l’actualització de les dades de les empreses; promocionar l’associacionisme; com a objectiu 
final és definitivament tenir una associació d’empresaris aquí a Sant Fruitós – per tant, també, 
identificar a través de les empreses i d’aquesta associació les prioritats del teixit empresarial 
que necessita Sant Fruitós -; alhora, també dissenyar l’estructura, objectius i operativa 
d’aquesta associació; realitzar jornades de networking – això són jornades de col·laboració 
empresarial -; així com els tràmits de l’associació de disseny de la imatge corporativa de 
l’associació; la captació dels associats;  i, en definitiva, la creació efectiva i final de l’Associació 
de Parcs  d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós, que es dirà APAES. El preu d’aquest contacte 
menor és de 6.050 €, amb IVA inclòs i la data de finalització es té prevista el 28 de desembre.  
 
L’altra qüestió a la que us volia fer referència i que lliga una mica amb aquesta és que varem 
sol.licitar a la Diputació que ens fes l’estudi sobre els indicadors bàsics del mercat de treball a 
Sant Fruitós de Bages. Aquest estudi el varem sol.licitar a Diputació - de fet ens l’ha entregat. 
El realitzen des del 2009 per a municipis petits i és la primera vegada que Sant Fruitós el 
demana aquest any 2012. Tenen un bagatge curt, però és molt interessant saber els indicadors 
del mercat de treball i sobretot centralitzar el què és el municipi de Sant Fruitós. Aquest 
indicador té dades del 2011 i el proper any el seguirem demanant; en aquest cas, nosaltres no 
varem poder assistir a la reunió on es parlava dels indicadors, però sí que els varem aportar 
informació de com a nosaltres ens vindria bé tenir certs ràtios d’informació sobre el mercat de 
treball. Això ho varem sol.licitar a través de l’àrea de Promoció Econòmica i són dades molt 
interessats que l’àrea de Promoció Econòmica i l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
podem fer servir per crear un eix vertebral de la promoció econòmica. Abans us explicava la 
creació de l’associació d’empresaris; ara us explico els indicadors de treball. Us explico que 
tenim un servei local d’ocupació. Per tant, sembla ser un pla magnífic lligar tots aquests ens per 
actuar i crear sinèrgies positives.  
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Per no estendre’m molt, en aquest recull d’indicadors, fa una diagnosi i resum dels indicadors 
que és una mica extensa, però ja que esteu aquí els assistents, m’agradaria llegir dos o tres 
frases. Diu “De fet, Sant Fruitós és dels 311 municipis de la província, el 18è en major 
proporció d’assalariats i assalariades treballant a les grans empreses i el quart de la comarca. 
La quantitat d’empreses domiciliades al municipi ha davallat, tot registrant una variació 
interanual negativa del -1,7%, la qual és similar a les mitjanes de la província i de la comarca. 
S’ha de tenir en compte que no hi ha gaires municipis a la comarca que tinguin el potencial per 
ocupar tota la seva força de treball resident i, menys encara, que excedeixin a aquest 
potencial”. És a dir, ens estant dient que tenim potencial per acollir tots els nostre residents en 
llocs de treball; una altra qüestió és,  doncs, que les empreses contracten personal d’altres 
municipis.  
 
I per finalitzar, només comentar-vos, per altra banda, que el baix nivell de qualificació d’una part 
important de l’atur a Sant Fruitós fa necessari aprofitar el moment present per adoptar les 
accions orientades a la millora de la captació d’aquestes persones per tal de dotar-les de les 
competències i les habilitats necessàries per treballar en sectors i ocupacions amb potencial de 
futur. Per tant, aquest pla magnífic  - que és ideal -  és utòpic, però sí que vertebrem, per una 
banda, associació d’empresaris; vertebrem el servei local d’ocupació amb l’aposta del Club de 
la Feina; i podem ajudar a crear sinèrgies i a unir, a través de l’associació d’empreses, la 
població de Sant Fruitós i potenciar aleshores el servei local d’ocupació, amb un 
assessorament clau – com indica aquí, hi ha una baixa qualificació de la gent aturada – poder 
incidir específicament a formar-la per les empreses que a Sant Fruitós tenen una certa activitat 
– doncs si necessiten .... que sé jo, peixateres, m’ho invento; o si necessiten persones amb 
manipulació d’aliments, el servei local d’ocupació, a través del SOC, incidir en la formació en la 
manipulació d’aliments, dir-ho a l’associació d’empresaris, els empresaris s’hi acullen i perquè 
no, els santfruitosencs acaben en aquestes empreses. Per tant, deixeu-me dir que aquests són 
dos dels tres eixos pels que l’àrea de Promoció Econòmica està lluitant. Per tant, doncs, si ens 
diuen que tenim potencial, l’hem d’aprofitar; hem de treballar en aquest potencial i que es 
desplegui realment al municipi i al territori. I, per tant, aquests indicadors ens serviran per 
establir les polítiques claus per ajudar a crear sinèrgies de desenvolupament econòmic. 
 
El tercer punt que us vull explicar és referent a la sol.licitud que hem fet a la Xarxa de Governs 
Locals 2012-2012 de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, s’han demanat, s’han 
dissenyat, s’han prioritzat cinc projectes per demanar diners. Això és un fons que té la 
Diputació al qual s’acullen els municipis; a priori, tenen destinats uns diners per Sant Fruitós, 
per a cada municipi. La xifra que podríem rondar són els 400.000 €, una mica amunt, una mica 
avall. De fet, els projectes que es valoren són aquells d’eficiència energètica. Per tant, nosaltres 
n’hem prioritzat alguns d’eficiència energètica; i ara, per no estendre’m més, la primera 
necessitat que tenim és moblar la nostra biblioteca, que està previst acabar-la a finals de 2013, 
però clar, hem de comprar els mobles i necessitem els diners per comprar-los. Llavors, amb 
aquesta Xarxa de Governs Locals, en la primera anualitat possible al 2013, demanem la meitat 
de diners – en aquest cas, 300.000 € - per poder moblar la biblioteca. El segon projecte és, ja 
focalitzat en les mesures d’estalvi i eficiència energètica, s’ha demanat les Mesures d’estalvi i 
eficiència energètica en edificis i equipaments públics; hi ha dues actuacions previstes futures 
si ens atorguen això : hi hem estat treballant, estan valorades, una és al pavelló i una en aquest 
mateix edifici, per justament millorar aquesta eficiència energètica. El tercer són ajuts socials 
destinats a famílies : d’aquesta totalitat de diners, n’hi ha una que és aportació directa que no 
està subjecta a un projecte determinat, com són els mobles i l’eficiència energètica i, en aquest 
cas, és un programa amb les anualitats 2013, 2014, i 2015 i la dotació econòmica de 3.000 € 
per a cada anualitat per a realitzar els plans d’ajuts socials destinats a famílies. El quart 
projecte l’hem hagut de dotar econòmicament per demanar la sol·licitud, però és que ja venia 
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amb cua aquest projecte per si potser trobàvem finançament, que és l’Adequació d’edificis i 
espais públics emblemàtics del municipi. I el cinquè, l’arranjament de carrers del nucli antic i de 
la xarxa de clavegueram. A veure què ens responen, com tirar endavant, com ens puntuen, 
sobretot la millorar de l’eficiència energètica, i podrem assolir unes quantitats de diners i, per 
tant, que serveixi pels ciutadans. Bé, això és tot. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. El regidor Isidre Malagarriga ens portarà informació 
sobre un punt de la seva àrea.   
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Hola, bona nit. Jo 
només comentar-vos que dins els programes d’activitats per la gent gran, que es diu “A cent 
cap els cent”, que varen començar el passat dia 1 d’octubre i acabaran el dia 22 de juny de 
l’any vinent, si Déu vol, només dir-vos que tenim 72 persones apuntades, més dues que s’ha 
apuntat ara una mica més tard; llavors, tenim 30 que fan gimnàstica, 31 que fan ioga i aquagym 
i natació, en tenim 6 que fan un dia a la setmana i 18 que en fan dos. Tot això té un cost de 
9.581,64 €, del quals la Diputació ens en dóna 2.765 i la resta, una part ho paguem entre 
l’Ajuntament i els mateixos participants en aquest programa. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Isidre. La regidora Cristina Múrcia també ens comentarà punts 
de la seva àrea.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bona nit a tothom. Des de la 
regidoria de Serveis Socials volem informar-vos dels diferents ajuts atorgats en aquestes dues 
Juntes, de les quals avui es dóna compte. En quant als ajuts de primera necessitat, per tal de 
cobrir necessitats bàsiques de les persones, se n’han atorgat un total d’onze – volem dir, a 
onze famílies del nostre municipi – per un total de 1.096, 94 €. També tenim una línia d’ajuts 
per la compra de llibres de text i material escolar : en aquest cas, han estat tres els ajuts 
atorgats, amb un total de 329,03 €. I finalment, en el programa de beques esportives per nens 
amb risc d’exclusió social, són dues les atorgades fins ara, amb un total de 500 €, que 
cobreixen l’activitat extraescolar del nen, des de l’inici fins el final de curs, fins el juny. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina. La regidora Marta Flotats ens explica també algun 
punt.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Hola, bona nit a tothom. Comentar-
vos dos temes relacionats amb l’ensenyament : en primer lloc, com cada any han començat els 
cursos de formació per adults , estan programats ja fins el juny de 2013; ha començat com els 
altres anys el taller de memòria, els cursos d’iniciació i de correu electrònic i Photoshop 
d’informàtica; i d’altra banda, han començat els cursos de català, que aquest any incorporen 
com a novetat que estaran supervisats pel Consorci Lingüístic del Bages; i aquests cursos 
estan distribuïts en tres blocs i al final de cada bloc els usuaris del curs podran – optativament, 
eh, no serà obligatori – podran optar a fer la prova d’aquest nivell i obtenir el certificat oficial 
d’aquest curs.  
 
I d’altra banda, també seguint amb el projecte d’Aula Oberta de l’institut Gerbert d'Aurillach, hi 
ha 7 alumnes que segueixen aquest programa; han començat també la seva estada a 
l’empresa a 7 empreses i comerços de Sant Fruitós. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Per últim, jo els informaré d’un punt de l’àrea de 
Planejament i .... de planejament, bàsicament, que és l’aprovació del projecte d’urbanització de 
la Unitat d’actuació núm. 5. Això es va aprovar a la Junta de Govern Local del 22 d’octubre : la 
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Unitat d'Actuació núm. 15 , perquè la situïn, és aquella zona que està sense urbanitzar i sense 
edificar des de la casa del cal Trapé, seguint tot el torrent fins a sota l’església. Tot allò d’allà 
des d’on hi havia hagut la bòbila fins arribar a la zona del Torrent Bo – cal Trapé. Aquest 
projecte d’urbanització és el primer pas, o sigui, per donar per acabat tot el què és la tramitació, 
per poder procedir el promotor a urbanitzar i a tenir parcel.les efectives, es necessita el projecte 
d’urbanització i el de reparcel.lació. Es va aprovar el d’urbanització i ara s’està treballant en el 
de reparcel.lació. Té una dada significativa l’aprovació que s’ha realitzat aquest 22 d’octubre de 
2012 perquè el juny de l’any 2002 – o sigui, ara fa més de 10 anys – l’Ajuntament de Sant 
Fruitós en aquell moment governat per CIU va decidir que s’havia de canviar el sistema 
d’aquesta unitat d’actuació i es va passar d’un sistema on qui insta el projecte és el propietari i 
ho va canviar de sistema de compensació a cooperació perquè fos l’Ajuntament qui instés a fer 
aquests treballs. Normalment, aquest canvi es fa quan hi ha algun promotor que no té ganes de 
fer una cosa i l’Ajuntament realment en té ganes, es fa aquest canvi de sistema. Doncs, bé, el 
promotor aquest se li va fer el canvi de sistema, amb el qual era l’Ajuntament qui havia 
d’impulsar aquest projecte; i des del 19 de juny de 2002 fins que va acabar el govern 
convergent, l’11 de juny de 2011 – o sigui, nou anys després – no varen fer res. Per tant, això 
és una dada constatable, aquest govern actual amb un any de governar, hem fet el projecte 
aquest i evidentment, hi ha un problema que és que els propietaris quan els hi hem comunicat, 
ens han dit que ara se’ls en fot tres “pitos” perquè estan arruïnats, no ? que el 2002 sí que els 
interessava. Bé, en tot cas, és una dada a aportar, però sàpiguen que s’ha aprovat el projecte 
d’urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 5. Gràcies.  
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
5. Aprovació del Calendari fiscal 2013. 
 
Vist l’escrit tramès per l’Organisme de Gestió Tributària de 4 d’octubre de 2012, mitjançant el 
que sol·liciten que els sigui facilitada la informació relativa als períodes de cobrament voluntari 
dels diferents conceptes i els tipus de gravamen que seran aplicables en relació als tributs i 
altres ingressos de dret públic que aquest Ajuntament té delegats a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
Atès que l’ORGT, a través de l’aplicació informàtica anomenada WTP, sol·licita se li confirmi el 
calendari fiscal, o si s’escau, les modificacions que es proposin, així com els tipus de 
gravàmens i bonificacions de l’IBI, tarifes de vehicles, coeficients d’IAE, percentatges i tipus de 
l’IVTNU, així com les taxes i preus públics aplicables per a l’any 2013. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de 
Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’any 2013 que es relaciona: 
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 DATA 

INICI 
DATA 
FINAL 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 4/2/13 4/4/13 
Taxa servei del cementiri municipal 5/4/13 5/6/13 
Taxa per entrada de vehicles-guals 6/5/13 8/7/13 
Impost sobre béns immobles de característiques especials  5/4/13 5/6/13 
Impost sobre béns immobles urbans    

Rebuts no domiciliats 5/4/13 5/6/13 
Rebuts domiciliats. Primer fraccionament.  - 3/6/13 
Rebuts domiciliats. Segon fraccionament. - 2/9/13 
Rebuts domiciliats. Tercer fraccionament.  2/12/13 

Impost sobre béns immobles rústics 5/9/13 5/11/13 
Impost sobre activitats econòmiques 5/9/13 5/11/13 
Taxa del servei de gestió de residus municipals  
( domèstics i comercials ) 

5/9/13 5/11/13 

 
Segon.- L’aprovació del pagament fraccionat de l’impost de béns immobles de naturalesa 
urbana (IBI) per a l’exercici de l’any 2013 serà aplicable a aquells contribuents que tinguin 
domiciliat el seu cobrament, i es farà efectiu en els períodes anteriorment esmentats. 
 
Tercer.- Comunicar-ho a l ‘Organisme de Gestió Tributària, juntament amb la resta de dades 
tributàries sol·licitades, per al seu coneixement i publicació. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. El regidor d’Hisenda Xavier Racero comentarà algun aspecte 
d’aquest punt a aprovar.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, gràcies. Portem a aprovar el 
calendari fiscal, això vol dir tots aquells impostos i taxes que el ciutadà com a contribuent ha de 
fer càrrec. En aquest cas, només explicar-vos que com a novetats, l’IBI per aquells contribuents 
que ho tinguin domiciliat, es fraccionarà en tres vegades : al mes de juny, el mes de setembre i 
al mes de desembre, es portaran a terme aquests tres fraccionaments – abans n’hi havia dos – 
però només per aquella gent que ho tingui domiciliat. A tals efectes, cada contribuent rebrà una 
carta de l’Organisme, informant-lo d’aquest aspecte. D’altra banda, aquest canvi del tercer 
fraccionament, el què hem aconseguit també és que no coincideixi ara que molts de vosaltres 
també ho haureu viscut, que al novembre hi havia el segon fraccionament de l’IBI i coincidia 
amb la taxa d’escombraries. En aquest cas, ja no coincidirà perquè el passem a setembre i 
desembre i la taxa d’escombraries és novembre.  
 
I l’altra  modificació petita és als guals, que abans es feien d’abril a juny; ara és de maig a juliol, 
amb aquest pas d’un mes, tampoc no coincideix amb certes taxes.  
 
Deixeu-me dir que abans us he passat un full que me n’he oblidat de dir-ho abans, que als 
vostres ordres del dia hi ha un petit canvi de dates – que ja us he comentat abans -; si volen 
algun comentari o alguna qüestió, simplement era matisar que hi havia algun error d’algun dia o 
començava el venciment a diumenge i havia de passar a dilluns.  
 
Només aquestes novetats : tres vegades fraccionat l’IBI per la gent que ho té domiciliat i no 
coincidència amb la taxa d’escombraries. Gràcies.  
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Els portaveus, alguna cosa a comentar o afegir ? Sr. 
Masana ? Sr. Casero ? Flotats ? Per part de CIU, tampoc ? Bé, doncs, destacar aquesta feina 
per intentar que, ja que ens toca pagar, almenys que no ens coincideixin dos impostos en el 
mateix mes. I el fraccionament, com a novetat, en tres mesos del pagament de l’IBI. Passem, 
doncs, 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 ). 
 
 
6. Ratificar els acords continguts a l’acta de la mesa de negociació col.lectiva de data 

11 d’octubre de 2012, aprovada per resolució d’Alcaldia de 23 d’octubre de 2012. 
 
En data 11 d’octubre de 2012 es va signar amb la representació del personal d’aquest 
Ajuntament una acta d’acord relativa a la prestació econòmica del personal de l’Ajuntament en 
situació d’incapacitat temporal de conformitat amb el què preveu el RDL 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.  
 
Aquests acords de la Mesa de negociació varen ser aprovats per resolució de l’Alcaldia de 23 
d’octubre de 2012, el contingut literal de la qual es transcriu :  
 
En data 11 d’octubre de 2012 es va reunir la Mesa de negociació col·lectiva per a la 
“negociació de la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal” de conformitat amb el 
que preveu el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de forment de la competitivitat. 
 
Atès que segons el Reial Decret Llei 20/2012 les esmentades mesures relatives a l’incapacitat  
s’aplicaran a les incapacitats que tinguin inici a partir del moment en què l’Administració porti a 
terme l’adaptació normativa requerida al Decret Llei, i com a molt tard a partir del dia 15 
d’octubre de 2012.  
 
Atès que l’article 26 del Conveni de les Condicions de treball del personal laboral i Acord de 
condicions de treball pel personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages regula 
en cas de malaltia l’abonament del 100% del salari durant els cinc primers mesos. 
 
Malgrat ser l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord el Ple de l’Ajuntament, considerant 
la urgència en l’adopció del mateix pels motius anteriorment exposats i d’acord amb  l’establert 
a l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 
l’article 53.1.k) del text refós de la llei de règim municipal de Catalunya aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Modificar l’article 26 en el Conveni de les Condicions de treball del personal laboral i 
Acord de condicions de treball pel personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, d’acord amb l’acta de data 11 d’octubre de 2012, amb el contingut següent:  
 

1. “Complementar la prestació d’IT per contingències comunes del personal inclòs en 
l’àmbit d’aplicació de la Mesa de negociació col·lectiva, tant al sotmès al règim de la 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
12

Seguretat Social com el sotmès a un règim especial de mutualisme administratiu, amb 
els topalls màxims permesos pel Reial Decret Llei 12/2012, d’acord amb el següent 
detall: 

 
a. 3 primers dies d’IT: complement fins arribar al 50% de les retribucions fixes i 

periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT. 
b. Del 4rt al 20è dia, ambdós inclosos: complement fins arribar al 75% de les 

retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació 
d’IT. 

c. A partir del dia 21 i durant tot el període d’IT: complement fins arribar al 100% de 
les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació 
d’IT. 

 
2. Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin 

durant l’embaràs i les que vinguin motivades per una situació de violència de gènere, 
acreditades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 
es complementaran fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i periòdiques 
percebudes durant el mes anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat 
temporal. 

 
3. En el supòsit d’IT per contingències professionals es percebrà el 100% de les 

retribucions durant tot el període d’IT. 
 

4. Les parts es comprometen a constituir un grup de treball en el termini màxim d’un mes 
per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció i 
que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions en situacions d’incapacitat 
temporal i l’adopció d’altres mesures socials, garantint en tot cas, un tractament 
d’equitat entre tots els empleats públics.” 

 
Segon.- Ratificar el present Decret per la primera sessió de Ple que es celebri.   
 
Per això, la regidoria de Recursos Humans proposa a la Comissió Municipal Informativa  de 
Presidència i Serveis Centrals, per la seva posterior elevació al Ple, l’adopció del següent  
 
ACORD :  
 
Únic.- Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’Ajuntament en la 
negociació amb la representació sindical de funcionaris i personal laboral ; i ratificar plenament 
la resolució de l’Alcaldia a dalt transcrita.  
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín ens explicarà els aspectes referents a aquest 
punt.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Hola, bona nit. Degut al Reial 
Decret aprovat pel Govern central del 20/2012, del 13 de juliol, el conveni col.lectiu que tenim 
signat amb els nostre treballadors ha quedat en suspensió. Llavors, hem fet una mesa paritària 
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de treballadors i representants del govern per arribar a un acord en algunes mesures que es 
quedaven paralitzades. En aquesta reunió, hem arribat a l’acord més que res de complementar 
el tema de situació d’incapacitats temporals, que ara estaven regulades d’una manera, dient 
que els tres primers dies d’incapacitat temporal, l’Ajuntament complementarà fins el 50%, del 
qual el dia núm. 20, fins el 75%; i a partir del dia 21, es cobrarà el 100% del sou del treballador. 
També s’han complementat o es complementaran les prestacions d’incapacitat temporal en el 
cas d’embaràs o que vinguin motivades aquesta situació d’incapacitat per una situació de 
violència de gènere. En el cas d’incapacitats per accidents de treball, ja està reconegut al 100% 
de les contingències. I el què sí que hem acordat és la constitució d’un grup de treball, perquè 
segons el Reial Decret aprovat pel Sr. Rajoy hi ha un llistat de malalties que estan susceptibles 
de ser supòsits que requereixen una especial protecció; llavors, hem constituït un grup de 
treball format per dos treballadors i dos representants del govern per mirar-nos la relació de 
malalties que poden ser supòsits de situació especial de protecció. I en aquest punt, res més. 
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Els portaveus, alguna intervenció ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.  
 
Sr. Alcalde-President : Per tant, passem a votar al ratificació d’aquest acord.  
 
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 ). 
 
 
7. Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a les obres de  

construcció de voreres. 
 

Vistes les peticions de diversos particulars en relació a les obres de construcció de voreres, 
relacionades a continuació :  
 
REGISTRE 
D’ENTRADA 
 

INTERESSAT 
 

LOCALITZACIÓ i 
DESCRIPCIÓ OBRA 
 

IMPORT 
ICIO 

DATA 
D’APROVACIÓ 
LLICÈNCIA PER 
JGL 

2012/3559 XXXX Carrer Montpeità, 25 
Col·locar panot 18,01m2 

14,87 22/10/2012 

2012/3757 XXXX Avinguda Bertrand i 
Serra, 5 
Fer vorera i instal·lació de 
gual 2,63m2 

35,40 22/10/2012 

 
Les peticions referenciades estan relacionades amb les llicències d’obres per la construcció de 
voreres dins el programa del foment a la construcció de voreres aprovat per aquest Ajuntament 
i han de comportar la declaració d'especial interès municipal de l’obra per tal de poder acollir-se 
als diferents beneficis fiscals establerts a les ordenances. 
 
Atesa la concessió de la llicència d'obres i l’aprovació de les liquidacions d’ICIO pels imports 
ressenyats. 
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Atès que l’article 6.1 de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal 
per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació 
que justifiquin tal declaració, corresponent al Ple de la Corporació aquesta declaració, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Ates que les obres de referència permetran la millora de l’entramat urbà i la mobilitat, la qual 
cosa justifica la declaració d'especial interès municipal a efectes de la concessió de beneficis 
fiscals. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis 
Centrals, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Declarar d'especial interès municipal les obres de construcció de voreres  realitzades 
dins la campanya per al foment de la construcció de voreres, als efectes de la concessió dels 
beneficis fiscals previstos a les l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora  de l'lmpost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Segon.- Autoritzar l’aplicació dels beneficis fiscals següents :  
 
NÚM. 
LIQUIDACIÓ 

SUBJECTE PASSIU  CONCEPTE QUOTA IMPORT 
BENEFICI 
50% 

QUOTA A 
PAGAR 

1226000101 XXXX ICIO 14,87 7,44 7,43 
1226000106 XXXX ICIO  35,40 17,70 17,70 
 
Tercer.- L’import de les bonificacions resulta de l’aplicació de les regles per a la determinació 
de les bases imposables previstes a l’ordenança fiscal núm. 5 i es concedeixen sense perjudici 
de l’efectiu acreditació dels tributs i de la comprovació administrativa que es pugui realitzar. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. El regidor Tomàs Casero ens comentarà.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bona nit. 
Aquesta és la segona tongada de concessió de beneficis fiscals per la construcció de les 
voresres i en aquest cas, són aquestes dues actuacions que abans el Sr. Secretari ha 
esmentat. És una continuació d’allò que varem aprovar en el seu dia.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Els portaveus, alguna intervenció ? No ? 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 ). 
 
 
CMI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
8. Aprovació definitiva de l’estudi de detall del sector urbà- La Serreta. 
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Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 18 de juny de 2012, es va 
aprovar inicialment l’estudi de detall del sector urbà- La Serreta, promogut per l’Ajuntament i 
redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
L’Expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de 
la província de data 25 de juliol de 2012, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. 
 
Durant el tràmit d’informació pública, en data 21 d’agost de 2012, RE 3385, el XXXX, en 
representació de la mercantil CEPLUS 6 SL, formula al·legacions a l’acord d’aprovació inicial. 
 
En data 11 d’octubre de 2012, RE 3943, el XXXX, en representació de la mercantil CEPLUS 6 
SL,  sol·licita es deixi sense efecte el punt de l’al·legació presentada pel que fa al traçat de les 
alineacions i rasants proposades i que es facin les modificacions oportunes al plànol nomenat 
de propietat I.3. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipal, del qual es després que s’accepta la 
desestimació de la disconformitat respecte de les alineacions i rasants així com la incorporació 
de document annex informatiu d’actualització de les dades existents a l’àmbit del projecte de 
l’estudi de detall.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i de conformitat amb la delegació de competència de l’Alcalde 
de data 7 de juliol de 2011, es proposa al  Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall d’alineacions i rasants del sector urbà- La 
Serreta. 
 
Segon.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la província, als efectes de la seva efectivitats així 
com comunicar-ho als interessats en l’expedient. 
 
Tercer.- Trametre l’estudi de detall i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central.  
 
Nota : Aquest punt de l’ordre del dia es tracta conjuntament amb el següent, per la qual 
cosa el debat es transcriu en el mateix punt 9.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
9. Aprovar definitiva l’estudi de detall de la Unitat d’Actuació 16a (UA 16a) – La Serreta 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 18 de juny de 2012, es va 
aprovar inicialment l’estudi de detall de la Unitat d’Actuació UA 16 La Serreta, promogut per 
l’Ajuntament i redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
L’expedient ha estat sotmès  a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de 
la província de data 25 de juliol de 2012, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. 
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Durant el tràmit d’informació pública no s’han formulat al·legacions. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i de conformitat amb la delegació de competència de l’Alcalde 
de data 7 de juliol de 2011, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, 
l’adopció dels següent 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall d’alineacions i rasants de la Unitat d’Actuació 
UA 16 La Serreta. 
 
Segon- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la província, als efectes de la seva executi9vitat 
així com comunicar-ho als interessats en l’expedient. 
 
Tercer.- Trametre l’estudi de detall i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Em comenta el Vicesecretari que us proposi de tractar el punt 8 i el punt 
9 conjuntament al tractar-se de la  urbanització del mateix sector de La Serreta, el què passa 
és que té tractament diferent perquè són dos àmbits, però dins del mateix polígon. El punt núm. 
8 és l’aprovació definitiva de l’estudi de detall del sector urbà La Serreta i el punt núm. 9 és 
també l’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la Unitat d'Actuació 16a de La Serreta. El 
polígon La Serreta, tots sabem on està ubicat. La part dispositiva, Sr. Secretari.  
 
Sr. Secretari : ( El Sr. Secretari llegeix la part dispositiva de l’acord ).  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, per part dels portaveus algun inconvenient per tractar els  dos punts 
alhora ? No ? Bé, doncs, us comento, tal com ha comentat el Vicesecretari, és fer l’aprovació 
definitiva d’aquests dos estudis de detall que ens han d’aportar a poder avançar un pas més en 
el què significarà urbanitzar el polígon de La Serreta. Són els estudis de detall i el què 
pretenem és que en un futur proper es pugui portar a terme aquesta organització. Els portaveus 
no sé si necessiteu algun aclariment o aportació ? No ? Doncs, passem a la votació conjunta 
del punt 8 i el punt 9.  
 
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 ). 
 
 
10. Avanç de la Modificació puntual del PGO de Sant Fruitós de Bages per alterar 

parcialment la zonificació de les zones verdes i de l’equipament de la UA-17 Sant 
Isidre II. 

 
Vista la documentació anomenada “Avanç de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Sant Fruitós de Bages per alterar parcialment la zonificació de zones verdes i de 
l’equipament de la UA 17-Sant Isidre II” presentada per CAYVOL COMERCIAL SL  i redactada 
Joan Jordana Gisbert, arquitecte. 
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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 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 1/2010 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 de novembre 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. 
 
Vist l’informe del Secretari de 7 de novembre de 2012, obrant a l’expedient.  
 
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  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar la conformitat, admetre a tràmit i atorgar l’aprovació a l’Avanç de Modificació 
puntual del Pla General per alterar parcialment la zonificació de zones verdes i l’equipament de 
la UA 17, Sant Isidre II-  presentada per CAYVOL i redactada per l’arquitecte Joan Jordana 
Gisbert – i sotmetre’l al tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de la 
publicació d’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 ). 
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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.- A conseqüència dels acords anteriors, suspendre l’expedient incoat per acord del Ple 
d’11.4.12 pel qual s’acordava recuperar en via administrativa el bé  municipal de domini públic ( 
zona verda ) situat al carrer Puigmal, núm. 125 del polígon Sant Isidre Ii que ha estat ocupat 
per CAYVOL.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’àrea de Planejament i Infraestructures i a la resta 
d’interessats que apareixen a l’expedient. 
 
Sr. Alcalde-President : Sobre aquest punt, comentar per aquells ciutadans que més 
habitualment ens acompanyeu en els Plens, aquest punt és aquell on tractàvem que l’empresa 
Cayvol havia ocupat de forma no procedent una zona verda del polígon Sant Isidre; i que 
l’havíem requerida perquè restituís la realitat legal o, en el seu cas, que presentés un projecte 
per compensar o modificar la situació i que fos .... diguéssim, d’aquesta compensació en sortís 
una modificació del planejament. Havíem donat un termini de sis mesos, ens varen demanar un 
mes més de pròrroga, la qual varem concedir; i abans de finalitzar aquest mes, aquesta 
companyia CAYVOL a través del seu arquitecte va presentar aquest projecte que avui portem a 
aprovació. Els ho explico així una mica per sobre, però havien ocupat una zona verda, la 
decisió que en principi... o sigui, hi ha una zona verda bastant gran tocant a la zona del torrent 
dels gitanos, que és la part de dalt de tot del polígon de Sant Isidre; i també tenim una zona 
d’equipaments – o sigui, l’Ajuntament té una zona verda i una zona d’equipaments a l’interior 
d’aquest polígon. Aquesta zona verda que ocupa CAYVOL no la deixaran; per tant, CAYVOL 
es queda aquesta zona que ocupava, se la queden; aquesta zona verda, que passa a ser 
industrial, la portem a la zona verda que té l’Ajuntament; llavors, agafem una part de la zona 
d’equipaments i la baixem a un solar que té CAYVOL que ens dóna – o sigui, CAYVOL ens 
compensa el terreny que ens queda amb un altre terreny que té i aquest altre terreny que té 
està entremig de naus, no té sentit que sigui una zona verda, no posarem una zona verda 
entremig de dues naus. Per tant, el què fem és bescanviar aquesta zona verda per equipament 
públic i tindrem, en un terreny entremig de dues naus, tindrem una zona d’equipament, que en 
el seu dia decidirem si ho tanquem, si hi fem una nau, però sempre pot tenir més utilitat 
entremig de dues naus, poder-hi tenir un solar on poder-hi fer una nau d’equipament, que no 
pas tenir-hi un jardí, per entendre’ns. Per tant, el què està és a compensar superfícies, dins el 
mateix àmbit de Sant Isidre i aquest canvi de superfícies que al final hem decidit portar a 
aprovar té, en principi, també el vistiplau dels organismes que han d’informar favorablement. El 
primer pas és que l’ajuntament de Sant Fruitós ho aprovi en aquest Ple d’avui o en un altre, si 
s’escau. Aquesta és la situació que, en principi, posaria ... és a dir, el principi del final d’aquest 
serial que també ha tingut una durada de més anys dels que tots desitjaríem. Per part dels 
portaveus, algun aclariment o aportació ? Sí, endavant.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, el Tomàs.  
 
Sr. Alcalde-President : Tomàs, endavant, perdona.  
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies. A tall 
d’exemple del què comentava l’Alcalde, fent memòria d’una situació que jo personalment la 
vaig viure com a regidor de l’Ajuntament : estem parlant del dia 11 d’abril de l’any 2006 quan va 
haver-hi un acord de Ple que proposava recuperació d’ofici dels béns municipals i que es 
disposava la recuperació d’ofici d’aquesta zona que abans comentàvem. Posteriorment, al mes 
de juny, el dia 14 de juny concretament, també va haver-hi un “acord que procedeixi” en relació 
a un escrit que va presentar en el seu moment l’empresa i es va acordar “suspendre l’execució 
dels acords fins que els serveis tècnics municipals informin de la proposta presentada per 
l’empresa”. En aquell moment, l’equip de govern va fer esment – i així queda palès a les actes 
que es varen fer de l’acta del Ple d’aquell dia – que l’Alcalde d’aleshores diu que “en aquest 
sentit, m’agradaria precisar que la proposta alternativa que es fa per part de l’empresa és una 
proposta que inicialment em sembla que respon o pot respondre a uns interessos públics”; i 
acabava dient “el què passa és que falta un informe tècnic que quantifiqui aquesta modificació i 
que la faci viable”. Aquest informe no es va arribar a fer fins que aquest equip de govern va 
reprendre el tema. I sí que és veritat que des del dia 11 d’abril de 2012 que varem donar 
aquests sis mesos perquè l’empresa fes aquesta modificació, a data d’ara, actualment, ja tenim 
l’informe tècnic que sustenta i que ens diu que els objectius i els criteris generals es poden fer 
per aprovar aquesta modificació. Era una dada que volia deixar palesa, perquè sigui de 
coneixement públic de com han anat succeint els esdeveniments. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Ara sí, per part de CIU.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.  
 
Sr. Alcalde-President : Res a comentar. Doncs, bé, passem a l’aprovació d’aquest punt.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
11. Aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci per la Promoció Turística de les 

Valls del Montcau.  
 
El  Consorci per a la promoció turística de les Valls del Montcau es va constituir el  3 de 
novembre de 1999 sota el nom de “Consorci per a la promoció turística de les Valls del 
Montcau”  i, inicialment, el van constituir  les següents entitats: municipis de Sant Fruitós de 
Bages, Navarcles, Pont de Vilomara i Rocafort, Talamanca i Mura. 
 
 Els acords d'aprovació definitiva de la creació del Consorci i dels Estatuts pels quals aquest 
s'havia de regir, van ser adoptats, sense que s'haguessin realitzat al·legacions en contra del 
seu contingut en cap dels terminis d'informació pública oberts pels acord d'aprovació inicial dels 
respectius ajuntaments esmentats anteriorment, en les dates que s'indiquen a 
continuació: Mura, 17 d’agost de 1999; Navarcles 28 de setembre de 1999, El Pont de Vilomara 
i Rocafort, 25 d’octubre de 1999; Sant Fruitós de Bages, 21 de setembre de 1999; Talamanca, 
31 de juliol de 1999.   
 
Els Estatuts van ser publicats  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 247 de data 
15 d’octubre de 1999 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC num. 3000 de 22 
d’octubre de 1999.     
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Posteriorment la Diputació de Barcelona va sol·licitar la incorporació al Consorci per a la 
promoció turística de les Valls del Montcau i en data 27-4-2001 es va signar el conveni 
d’adhesió. 
 
Igualment va sol·licitar la incorporació l’Associació d’Empresaris turístics de les Valls del 
Montcau. 
 
Amb data 17 de novembre de 1999 s’inscriu el Consorci per a la promoció turística de les Valls 
del Montcau en el Registre d’entitats locals de Catalunya.  
  
El Consorci actualment es troba format, segons els Estatuts per: 
 
-          Diputació de Barcelona 
-          Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
-          Ajuntament  de Navarcles 
-          Ajuntament  de Pont de Vilomara i Rocafort 
-          Ajuntament  de Mura 
-          Ajuntament  de Talamanca 
 -         Associació d’Empresaris turístics de les Valls del Montcau 
   

I. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 
PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 
Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a conseqüència de la crisi 
actual que afecta molt directament a les entitats públiques, les quals han hagut de retallar les 
seves aportacions i tenint en compte que el Consorci te uns nivells d’autofinançament 
absolutament insuficients, es va convocar el proppassat 13  de desembre de 2011 una Junta 
General per analitzar la situació. Van assistir representants de les diferents institucions que 
composen el Consorci. 
 
En aquesta Junta General es va analitzar el tancament provisional de l’exercici presentat per 
l’Interventor de l’ajuntament de Navarcles al qual es va demanar assessorament, a 30 de 
novembre de 2011 i es va presentar una estimació de tancament de l’exercici i les previsions 
pressupostàries. 
 
En aquesta Junta General es va acordar ratificar l’acord adoptat per la comissió executiva de 2 
de novembre de 2011 d’iniciar l’expedient per l’elaboració d’una proposta de dissolució del 
Consorci i es va crear una Comissió que s’encarregaria dels treballs conduents a presentar 
davant de la Junta General una proposta de liquidació dels actius i passius i que estava 
formada per les següents persones: 
 
 Ilm. Sr. Martí Perich Singla, President del Consorci o persona en qui delegui. 
 Representants de la Diputació de Barcelona o persones en qui deleguin 
 Ilm. Sr. Llorenç Ferrer Alòs, alcalde de Navarcles o persona en qui delegui. 
 Sr. Artur Adrià Martí, Gerent del Consorci. 
 
La Comissió Liquidadora ha realitzat els seus treballs i ha elaborat la següent proposta de 
liquidació provisional després d’estudiar la situació real de tots els actius i passius del Consorci. 
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Vistos els acords adoptats per la Junta General del Consorci de Promoció Turística “Valls del 
Montcau” en la reunió de data 25 d’octubre de 2012, que aproven inicialment la dissolució del 
Consorci. 
   

II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril)  i els articles 113 a 115 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Vist allò que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució 
del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents 
dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de determinar la forma en què s'hagi de 
procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions 
existents a les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 
 
Vist l’ informe emès per l’Inteventor de l’Ajuntament que consta en l’expedient, del qual es 
desprèn que en el compte de liquidació del Consorci no consten els imports que es deuen a 
l’Ajuntament per la cessió de l’edifici de la ràdio i les despeses de subministrament ( acordat 
mitjançant conveni ). Per tant,  s’ha d’incloure un punt en el que s’aprovi l’anul.lació d’aquestes 
liquidacions, ja que al contrari quedarien aquests saldos a la comptabilitat, quan en realitat 
després de la  dissolució del Consorci serien saldos incobrables.  
 
Considerant que sobre aquesta qüestió ha de pronunciar-se el Ple per correspondre a aquest 
l’aprovació de les baixes de drets liquidats pendents de cobrament, de conformitat amb 
l’establert al Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa  de Promoció del 
Territori,  l’adopció dels següents:  
 
ACORDS :  
 
PRIMER. APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ del Consorci de Turisme de les Valls del 
Montcau, així com la seva liquidació en els termes aprovats  per la Junta General del Consorci 
en reunió del dia 25 d’octubre d’enguany:  

 
1). D’acord amb els Annexos corresponents es determina l’estat actual de tots els 
ingressos i despeses possibles tancats a 30 de setembre de 2012 i es preveu una 
petita quantitat per contingències de cara a situacions no previstes i de petita despesa 
de liquidació, d’acord amb la Intervenció del Consorci. En aquestes despeses no 
s’inclouen les inherents a la liquidació que es puguin produir fins la seva extinció 
definitiva (notaria, registre i altres). 
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INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT 
Institució Ingrés pendent 
Equustur 3era. Certificació (des de 8/9/2010 a 30/03/2011) 18.014,78 
Equustur 4rta. Certificació (des de 1/1/11 a 30/11/2011) 24.560,54 
Generalitat, participació ciutadana 3.400,00 
Generalitat, pla ocupació 2010 2.804,55 
Generalitat, plans ocupació 2011 2.799,77 
Generalitat, retorn diners plans ocupació nevades -5.017,17 
PUOSC itinerari riu Calders 41.238,00 
Compensació Ajuntament Pont de Vilomara      242,20 
 88.042,80 
TRESORERIA 
Catalunya-Caixa comptes corrents               1.265,20 Euros 
Id.           263,70 Euros 
Total diners comptes corrents     1.528,90 Euros 
 
DESPESES  PENDENT DE PAGAMENT 
 
CAPITOL 1 
Indemnitzacions personal     9.206,00 
 
CAPITOL 2 

Institució / Empresa 
Pendent 
pagament 

Adequació web 1.000,00 
Arquitop-3 s.l. Fra. 60 Hon. Tines 1.637,92 
Cons. Turisme, aportació 3 monts 2010 15.000,00 
Consorci Turisme Vallès, aportació 3 monts 7.000,00 
Esteve Cordes Trullas, fra. 1000012 30.081,00 
Excavacions Caceres, fra. 28346 11.250,00 
Focalizza, fra. 34/2010 3.400,00 
Fornell consultors, liquidació 2010 1.840,80 
MAS Jordi Arranjament camí de Calders 19.543.63 
Petro Pinto, fra. F1015362 47,00 
Retorn subv. Escola taller 7.774,47 
Rodabosc, a compte conv. Informadors 2010 625,00 
Sinergis Ingenieria s.l., fra. 121/08 2.618,00 
Sinergis, fra. 168/10 6.474,51 
  
Compensació Ajuntament de Navarcles 6.931,80 
Compensació Ajuntament de Sant Fruitós 83.940,90 
Compensació Ajuntament de Talamanca 799,50 
Compensació Ajuntament de Mura 5.861,50 
Previsió petites despeses 5.000,00 
Total capítol 2 210.826,00 
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TOTAL DESPESES PENDENT DE PAGAMENT 220.031,60 Euros 
 
Saldo negatiu del Consorci    -160.459,94 Euros 
 
 
2). APROVAR LES QUOTES corresponents a cadascun dels Ajuntaments i a la 
Diputació de Barcelona, en la liquidació del Consorci en els termes següents: 
 
Entitat 
Diputació de Barcelona  (60%)    96.276,00 
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  (11,76%)  18.870,10 
Ajuntament de Navarcles    (11,76%)   18.870,10 
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort    (8,24%) 13.221,90 
Ajuntament de Mura (4,12%)      6.610,90 
Ajuntament de Talamanca   (4,12%)     6.610,90 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va realitzar una bestreta de 30.000 Euros i per 
saldar els pagaments i cobraments que s’han de realitzar amb els Ajuntaments d’acord 
amb els annexos que es recullen al final, l’aportació que ha de fer cada ens com a 
liquidació provisional és la següent: 
 
Diputació de Barcelona      66.276,00- Euros 
Ajuntament de Sant Fruitós (al seu favor)   65.070,90 Euros 
Ajuntament de Navarcles     11.938,30 Euros 
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort   13.464,10 Euros 
Ajuntament de Mura           749,50 Euros 
Ajuntament de Talamanca       5.811,40 Euros 
 
3/ Atès que el Consorci de les Valls del Montcau és beneficiari d’un ajut del PUOSC  
número 216/210 destinat al finançament de l’actuació “Centre Cívic i d’observació del 
medi natural a Rocafort” per un import de 130.000€, DEMANAR a la Generalitat de 
Catalunya el canvi de beneficiari d’aquest ajut a favor de l‘ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort. 
 
4). Establir, com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació provisional 
aprovades, el dia 31 de desembre de 2012. Aquesta quantitat es veurà modificada 
positiva o negativament quan es realitzi la liquidació definitiva del Consorci i s’assignin 
les quantitats definitives. 
 
5). Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de les 
Valls del Montcau i, en particular,  
 
- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la 
promoció turística de les Valls del Montcau per al desenvolupament d’activitats 
informatives culturals i turístiques en el centre d’informació de Mura, al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, signat a Barcelona amb data 26 de maig de 2000. 
 
- Conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per 
a la promoció turística de les Valls del Montcau per a la realització de serveis 
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d’informació al Parc natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, signat a Barcelona l’any 
2008 (Inclou conveni gestió coves de Mura) 
 
- Conveni de cooperació i col·laboració en la implantació de la Carta Europea de 
turisme sostenible en l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, signat al 
novembre de 2011. 
 
- Conveni de col·laboració per a la gestió del Pla de Foment “Els 3 monts” amb les 
entitats de: Consorci de turisme del Vallès Occidental, Consorci de turisme del Vallès 
Oriental, i Patronat de la Muntanya de Montserrat, signat al Vallès Occidental, amb data 
4 de maig de 2010 
 
5.2. Comunicar la separació de la següent entitat:  
 
- Associació per al desenvolupament rural de la Catalunya Central (LEADER); entitat 
constituïda i aprovats els Estatuts amb data 28 d’agost de 2008 i publicat al BOP núm. 
209 de data 30 d’agost de 2008. La incorporació del Consorci per a la promoció 
turística de les Valls del Montcau, va ser aprovada pel Ple de la nostra entitat de data 
25 de juny de 2008.  
 
5.3. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma eaCat, gestionada pel Consorci  
Administració Oberta de Catalunya.  
 
6).  Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’ajuntament de 
Mura, el qual facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del 
Consorci.  
 
7). Fixar la data d’efectes de la dissolució el 25 d’octubre d’enguany. 
 
8). Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 

 
SEGON. Acceptar la cessió gratuïta a l‘ajuntament, d’acord amb l’apartat segon del Primer 
Acord les senyalitzacions verticals de camins ubicats en territori municipal. 
 
TERCER. Sotmetre aquests acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat 
adoptats per tots els ens consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació.  
 
QUART. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat al·legacions, 
l’acord de dissolució s’entendrà definitivament aprovat. 
 
CINQUÈ. Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els mateixos termes que 
consten al punt setè d’aquests acords. 
 
SISÈ. Aprovar la baixa dels drets liquidats al Consorci pendents de cobrament per un import de 
6.898,14 €.  
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SETÈ. Facultar l’alcalde de la corporació tan àmpliament com en dret sigui necessari per al 
més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents 
que calguin. 
 
VUITÈ. Comunicar els anteriors acords al Consorci de Promoció Turística “Valls del Montcau” i 
a la Diputació de Barcelona,  així com a la Intervenció municipal, tot encarregant a la Diputació 
de Barcelona el tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis 
relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden, els que 
haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.   
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Bé, el Consorci Turístic de les Valls del Montcau es va crear al 
novembre de l’any 99, del 1999 i era un consorci participat per la Diputació de Barcelona i pels 
ajuntaments de Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Sant Fruitós de 
Bages i per l’Associació d’empresaris turístics de les Valls del Montcau. Com altres situacions, 
en el context econòmic actual, el Consorci Turístic de les Valls del Montcau comença a 
encadenar diversos exercicis en negatiu; les aportacions, bàsicament, són per part de la 
Diputació de Barcelona en un 60% i el 40% restant ens el repartíem en aquestes quotes 
percentuals els diferents ajuntaments. Arriba un moment en què es veu que la situació és 
bastant insostenible perquè cada any necessita una injecció de diner i a més la Diputació de 
Barcelona ens manifesta en una reunió de Junta que la Diputació de Barcelona ha decidit que 
no està disposada a seguir posant diners a tots aquests consorcis – que no és únic a 
Catalunya, n’hi ha diversos o n’hi havia diversos on la Diputació hi participava – dins el context 
de reduir despeses , de les retallades, la Diputació decideix que deixa de posar diners en 
aquests consorcis i, és clar, aquí és quan tots plegats ens veiem abocats a decidir què fem 
amb el Consorci de les Valls del Montcau i, per unanimitat, es decideix – unanimitat són tots els 
municipis més els empresaris més la Diputació – la dissolució. A l’hora de fer la dissolució hi ha 
uns deutes que s’han d’afrontar, que són aquests 160.000 € en negatiu que ha comentat el Sr. 
Vicesecretari; dins aquests 160.000 € també hi ha inclosa una indemnització de dos 
treballadors, que se’ls ha d’indemnitzar per l’acomiadament; i amb tot això, quan es reparteix la 
part que li toca pagar a cadascun, a Sant Fruitós de Bages li toca pagar 18.870,10 €. No 
obstant això, com que hi havia uns diners pendents de pagar per part del Consorci a 
l’Ajuntament , es fa el compte de la vella i, per tant, no pagarem 18.870 sinó que el Consorci en 
aquesta liquidació pagarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 65.070,90 €. I, per tant, si 
avui s’aprova això, quedarà dissolt el què és el Consorci turístic de les Valls del Montcau. I 
aquesta és la situació. Per part dels portaveus, algun comentari ? Sr. Grandia ?  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit. Bàsicament, des del 
grup municipal, no són bones notícies per ningú dissoldre un consorci turístic en el qual, durant 
més de 10 anys, s’ha estat treballant pel territori. Cal recordar no només aquesta actuació, en 
la qual se’ns deuen diners, que el Sr. Alcalde ha comentat, que és el camí paisatgístic; sempre 
han estat una sèrie de relacions molt ben portades per part de tots els equips de govern que va 
haver-hi des de l’any 99 fins a dia d’avui. Aquesta relació també tant estreta que hi havia hagut 
a cada àrea de Turisme ens havia portat sempre a aquestes aportacions econòmiques que ara 
explicàvem; malauradament, com també ha dit molt bé el Sr. Alcalde, a la Diputació de 
Barcelona, ja no en aquesta legislatura sinó en l’anterior, vora el novembre o desembre de 
2010, a principis de 2011, ja va fer esment de la  intenció de deixar d’aportar aquests diners en 
concepte de subvenció del 60%, que són molts diners en un consorci turístic. Això ha anat en 
continuïtat i, evidentment, les despeses han augmentat i ara ens hem vist abocats, tots plegats, 
a tancar aquest consorci. No agrada a ningú, crec. El nostre grup vol felicitar a totes aquelles 
persones – tècnics, polítics – que tots aquests anys han treballat per tirar endavant aquest 
projecte; era un projecte molt difícil, ja sabeu que la comarca del Bages no és especialment 
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turística, però sí que creiem que amb tots els diferents projectes que es van dur a terme han 
aconseguit que aquesta comarca – i bàsicament, el Consorci de les Valls del Montcau, la zona 
de la muntanya del Montcau i de la Mola – estiguessin situats en un mapa, podríem dir, turístic, 
a nivell català. Res més. Ja dic que ens sap molt greu, però creiem que és la millor solució, 
donades les explicacions que s’han donat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a vostè. En aquest sentit, sí que és cert que en el representant 
de la Diputació se li va manifestar que el tema turístic no podia quedar en no-res després 
d’aquests anys de feina feta  i tenint en compte que el turisme segueix sent una indústria 
certament potent en el nostre país. La Diputació de Barcelona el què ha decidit és que si 
dedica diners a la promoció turística dels diversos territoris, ho farà a través dels Consells 
Comarcals. Per tant, en el mateix moment que es decideix dissoldre aquests consorcis turístics, 
també s’han iniciat converses – i així ens ho han manifestat en el Consell d’Alcaldes i així és 
cert – que la Diputació trasllada tot aquest coneixement i part dels diners que pugui destinar al 
turisme als Consells Comarcals perquè gestionin el turisme des del Consell comarcal. Aquí 
tenim un repte, tots plegats una altra vegada, que és que tota aquesta feina no quedi en no-res; 
i sigui a través del Consell Comarcal, que segurament no serà el mateix que la feina del 
Consorci, però que si més no, a través del Consell Comarcal no perdem tot el què hem pogut 
guanyar aquests 13 anys. I aquesta és la situació. Passem, doncs, a votar.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
12. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública 

mitjançant la instal.lació de terrasses de bars i restaurants.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la finalitat d’ordenar el procediment i les 
condicions necessàries per l’autorització o denegació de l’ocupació de sòl de domini públic ( via 
pública, voreres, places, etc ) mitjançant la instal.lació de terrasses i altres elements de 
mobiliari similars als serveis d’establiments de restauració ( bars, restaurants, granges i 
semblants ), va iniciar l’expedient per la formació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la 
via pública mitjançant la instal.lació de terrasses de bars i restaurants. 
 
Atès el projecte d’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal.lació 
de terrasses de bars i restaurants, elaborat per la Comissió d’estudi encarregada de la seva 
redacció.   
 
Vistos els articles 52.2.d), 98.d), 178 i concordants 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 ( TRLMRLC ); i els 
articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  i articles 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, en relació amb el procediment i competència per l’aprovació de les 
ordenances municipals.  
 
Es proposa a la Comissió Informativa de Promoció del Territori, dictamini favorablement les 
següents propostes d’acord a elevar al Ple :  
     
Primer.- Aprovar inicialment el text de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública 
mitjançant la instal.lació de terrasses de bars i restaurants, redactat per la Comissió d’estudi 
creada a tal efecte i que quedarà redactat segons el text que s’adjunta.   
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Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient i l’ordenança per un termini de trenta dies hàbils 
per tal que es puguin presentar al.legacions, reclamacions i suggeriments, mitjançant inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al tauler d’anuncis i a la web de la Corporació municipal. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.  
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació ni suggeriment durant el termini 
d’informació pública, l’Ordenança s’entendrà aprovada definitivament, fet que serà constatat 
mitjançant certificació del Secretari.  
 
Quart.- Un cop aprovada definitivament, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província l’aprovació 
definitiva de l’ordenança, que entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies, remetent-se 
l’acord d’aprovació definitiu a l’administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya , en el 
termini de 15 dies, junt amb la còpia íntegra i fefaent del text normatiu.  
 
Cinquè.- Comunicar l’acord a les àrees d’Urbanisme, Policia i Governació perquè en preguin 
coneixement i tingui els efectes que corresponguin.  
 
 
Sr. Alcalde-President : Sobre aquest punt, el regidor Agustí Masana ens comenta els aspectes a 
destacar.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Bona 
nit a tothom. Arran de la llei del tabac, la majoria dels bars i restaurants del municipi, al no poder 
fumar a dins molts dels clients, varen començar a sortir a fora, per la qual cosa la conseqüència és 
que es van començar també a col.locar taules i cadires. En un principi, el què es va fer des de 
l’Ajuntament, va ser una normativa – que si no m’equivoco, ha durat dos anys – i fins que s’ha anat 
treballant aquesta ordenança que avui aprovem inicialment. Val a dir que en aquesta ordenança 
bàsicament el què farà és regular el tema de l’ocupació, el tema de l’estètica, sobretot el tema de 
seguretat i els horaris, tot i que algunes d’aquestes coses també ja venen donades per altres tipus 
d’ordenances o lleis superiors. També m’agradaria ressaltar, per fer una mica de justícia, que 
aquesta ordenança ha estat elaborada o hi ha treballat gent del departament dels serveis tècnics, 
dels serveis jurídics, de Secretaria, personal administratiu, hi ha col.laborat també la Policia local, 
propietaris d’alguns dels bars, regidors i també el Sr. Roger Grandia. Res més. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Els portaveus, algun comentari al respecte ? Sr. Grandia ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Perdó, només referendar-me en les 
paraules del Sr. Masana : també felicitar al servei tècnic perquè ha fet crec que una bona feina en 
aquest sentit d’intentar desgranar el màxim de cura tot el què és el tema de la regulació d’aquestes 
terrasses i l’ocupació que vindrà regulada per aquesta ordenança que portem a aprovació.  
 
Sr. Alcalde-President : Algun dels punts diferencials respecte la normativa amb l’ordenança que 
ara aprovem és que, per exemple, queden perfectament delimitades la temporada d’estiu i 
temporada d’hivern, amb preus diferents; i hi ha un altre aspecte, que és que els bars tenen la 
possibilitat de pagar per mesos : o sigui, fins ara només havies de pagar la temporada sencera 
encara que obrissis la meitat i ara hi ha la possibilitat que algun bar pugui decidir obrir un mes més 
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o avançar l’obertura d’un mes endavant i se li cobra només aquell mes. Es tracta de, a través de 
l’ordenança, facilitar les possibilitats de contractar el període que tu realment vulguis tenir la 
terrassa i no hagis de pagar encara que la tinguis plegada. I altres aspectes, també, que delimiten 
com han de ser : quins materials han de tenir les baranes; quin tractament rebran si estan a la 
vorera, si estan a baix a l’asfalt; i altres aspectes que us comento que, liderat l’equip per l’Agustí 
Masana, hi ha hagut unanimitat en aprovar un text que suposo que ara aprovarem, també. Sense 
més, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 

CMI DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
13. Aprovació de la pròrroga del conveni marc entre el Consell Comarcal del Bages i els 

ajuntaments de menys de 20.000 habitants - serveis socials bàsics 2012.  
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va acordar en sessió plenària celebrada el dia 
19 d’octubre de 2011, aprovar els annexos 1, 1.1, 2 i 4 i el programa específic d’execució per 
l’any 2011 que incorporen la revisió i actualització amb respecte als de l’exercici anterior del 
Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys 
de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials 
bàsics. 
 
Vist l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Bages en data 3 d’octubre de 2012 (registre 
d’entrada número 3902 de 5.10.12 ) en el que s’informa que en sessió plenària ordinària 
d’aquesta administració de 24 de setembre de 2012 s’ha aprovat la “Pròrroga i el programa 
específic d’execució per a l’exercici 2012 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a 
l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics” 
 
Adjunten al referit escrit certificat emès per la Secretària del Consell Comarcal del Bages de 
l’acord plenari adoptat el 24 de setembre de 2012 pel qual s’aprova la pròrroga i el programa 
específic d’execució pel 2012 i els seus annexos, i es dóna trasllat del present acord perquè en 
el seu cas s’acordi la seva aprovació.  
 
Atès que enguany es condiciona l’efectivitat de l’aportació del Consell Comarcal del Bages  a la 
transferència dels recursos financers per part de Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que la vigència del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
els municipis s’estableix fins el 31 de desembre de 2011 segons es preveu a la clàusula 6.1. 
  
Vist que segons s’estableix a la clàusula 6.3. de l’esmentat conveni: 
 
“Anualment es procedirà a la revisió, actualització i aprovació si s’escau dels annexos i fitxes 
programes que continguin ajustos econòmics i programàtics necessaris per al correcte 
desenvolupament del Conveni.” 
 
Atès l’exposat anteriorment i d’acord amb els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 144 del Text refós de la llei municipal i de 
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règim local de Catalunya; article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats  i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la Corporació per 
l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases e règim local i l’article 52 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Serveis a la 
Ciutadania,  l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el 
finançament dels serveis socials bàsics, que es formalitza en els seus annexos 1, 1.1, 2 i 4 i el 
programa específic d’execució per l’any 2012, els quals incorporen la revisió i actualització amb 
respecte als de l’exercici anterior segons consten en la documentació tramesa pel Consell 
Comarcal del Bages. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura dels annexos que s’aproven. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages adjuntant còpia de la 
documentació aprovada degudament diligenciada i a les àrees d’Intervenció i Tresoreria i 
Serveis Socials per al seu coneixement i efectes. 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Cristina Múrcia us comentarà aquest punt.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies. En aquest punt, tal i 
com es va comentar a la Comissió Informativa aprovem la pròrroga del conveni que tenim amb 
el Consell Comarcal pel cofinançament dels serveis socials bàsics. Comentar-vos també, que 
en aquest mateix conveni s’ha incorporat la nova professional que tenim a l’àrea de Serveis 
socials – ja l’han tingut en compte a l’hora de valorar-ho tot. També hi ha com a annex 
l’aportació de 5.100 € i escaig – ara no recordo exactament la quantitat – que ens atorga el 
Consell Comarcal com a ajut d’urgència per la situació actual que s’està vivint. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina. Alguna aportació per part dels portaveus ? Per tant, 
passem a l’aprovació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
14. Aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament i l’entitat De festa en festa 

per a regular la col.laboració en la realització de la Cavalcada de Reis 2013. 
 
Vist que la Regidoria de Festes la voluntat que es celebri cada any una lluïda Cavalcada de 
Reis al municipi, per tal que la mainada pugui gaudir-ne sense haver de desplaçar-se a altres 
poblacions.  
 
Ates que l’organització de la Cavalcada suposa haver de mobilitzar moltes persones que 
participen d'aquesta activitat, i es considera necessari implicar a alguna entitat o associació del 
municipi que col·labori en la mateixa. 
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Ates que des de l’any 2006 existeix l’entitat "De Festa en Festa" que col, labora en la realització 
d'algunes festes, entre les quals hi ha la Cavalcada de Reis, amb òptims resultats, i per la qual 
cosa es considera molt adequat cercar la seva implicació en l’organització. 
 
Ates que per definir els termes d'aquesta col·laboració el mes adequat es la signatura d'un 
conveni amb les obligacions i responsabilitats de les parts. 
 
Ates que el conveni esta sotmès a les normes d'atorgament de subvencions aprovades per 
aquest Ajuntament el13 d'abril del 2005 (BOP núm.136 de 8 de juny de 2005). 
 
Vist l’informe del tècnic de cultura. 
 
Es proposa al Ple municipal, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i De Festa en Festa, per l’organització de la Cavalcada de Reis 2013, que comporta una 
subvenció municipal de 2.500,00 €, l’aprovació de la despesa se subordina al crèdit que 
s'aprovi de manera efectiva per a l’exercici pressupostari 2013.  
 
Segon.-. Facultar a l’alcalde per a la signatura de l' esmentat conveni. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat De Festa en Festa per a la signatura del conveni, i 
a Intervenció-Tresoreria per al seu coneixement i efectes. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Aquest punt ens el comenta la regidora Marta Flotats.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Com cada any, l’Ajuntament signa 
un conveni amb l’entitat De festa en festa per a fer l’organització de la cavalcada de Reis. 
Portem a aprovació el conveni pels Reis del 2013. Aquest conveni, igual que els dels anys 
anteriors, amb el mateix contingut econòmic. I res, esperem que sigui una cavalcada ben lluïda 
com els altres anys. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus ?  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, només un petit aclariment. Jo, en 
aquest punt, m’abstindré, no perquè no hi estigui d’acord, evidentment, amb aquest conveni; 
però, com que en aquest moment formo part de la Junta directiva d’aquesta entitat, em sembla 
més coherent no condicionar el meu vot a l’aprovació definitiva. Per tant, el meu vot serà 
abstenció, tot i que, evidentment, dono total suport a la proposta proposada per l’equip de 
govern, en aquest sentit, que és exactament igual que els darrers anys.  
 
Sr. Alcalde-President : Va bé que ho diguis, perquè si t’abstens, igual els Reis no et duien res. 
Millor saber que hi estàs a favor. Passem a votar, doncs.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER DOTZE VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 
2 IMAGINA’T, 4 CIU – Sra. Mercè Casals Martínez, Sr. Vicenç Llorens Concustell , Sra. 
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Dolça Olga González Recacha, Sr. Pere Canyes Serra - ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I UNA 
ABSTENCIÓ ( 1 CIU – Sr. Roger Grandia Borràs - ). 
 
 
15. Restar assabentats dels comptes presentats per l’entitat Fundació Caixa Manresa – 

Nits modernistes 2012, justificatives del conveni subscrit en el seu dia.  
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 27.7.2012 i aprovada la ratificació de l’acord 
al Ple municipal de 12.9.212, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i l’entitat Fundació Caixa Manresa, per a l’organització de l’edició 2012 del 
cicle de concerts “Nits Modernistes”. 
 
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 la Fundació Caixa Manresa – cicle 
concerts NITS MODERNISTES 2012, per un import de 2.000,00 € en virtut de l’acord de Ple de 
12.9.2012 de conformitat amb els justificants de despeses que s’acompanyen a la present 
proposta a tots els efectes legals. 
 
Segon.- 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 ho comenta.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Només és assabentar el Ple que la 
Fundació Caixa Manresa ha presentat els comptes del cicle de Nits modernistes i que, per tant, 
quedaria justificat el conveni que es va signar el juliol per aquest cicle de concerts. El total de 
despeses aproximades del cicle és d’uns 25.000 €; el què passa és que al ser un import de 
2.000 el què hi havia al conveni, Fundació Caixa Manresa només ha justificat dues de les 
factures que tenen per no dir-nos l’import total, de 6.800 € i escaig. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Els portaveus ? Doncs, passem a aprovar... perdó, és restar 
assabentats. Aquí en aquest punt no hi ha votació.  
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
16. Atorgament subvenció extraordinària per l’Associació Memorial Eduard Casajoana 

amb motiu de la realització del Festival Música Clàssica 2012. 
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Ates que l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va sol· licitar subvencions a la Diputació de 
Barcelona, destinades a activitats organitzades per diferents entitats locals, conforme a les 
Bases de la convocatòria de la XBMQ'2012. Entre les quals la següent: 
 
D1PUTACIÓ DE BARCELONA - Convocatòria de Subvencions per Activitats 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2012. 
• CULTURA - Festival de Música Clàssica Memorial Eduard Casajoana 2012. 
o Organitzat per l’Associació Memorial Eduard Casajoana. 
 
Ates que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 26-04-2012, va donar 
trasllat a aquest ajuntament de la resolució de 26 d'abril de 2012, en la qual s'aprova la 
concessió d'ajuts en el marc de les bases i del Catàleg de suport als Serveis i Activitats Locals 
2012, en la qual es concedien subvencions per les activitats esmentades en el punt anterior, 
conforme al següent detall: 
 

DIPUTACIO DE BARCELONA 
 
Codi Subvenció 
 

Activitat Entitat Import 
 

12/Y/83570 Festival de Música  
Clàssica de Sant 
Fruitós  
de Bages 2012 
 

ASSOC. MEMORIAL 
EDUARD CASAJOANA 

3.000,00 € 

 
Ates que l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en el PLE MUNICIPAL del 14 de mar9 de 
2012, va adoptar acord de: "Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i l’Associació Cultural "Memorial Eduard Casajoana" per a la organització del 
XVIII Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages". 
 
Ates que en la JGL del passat 17 de setembre de 2012 , també es van aprovar les 
modificacions de crèdit corresponents a aquest assumpte: 
 
4233548903   CONVENI MUSICA CLASSICA   1.500,00 €  
 
Ates que l’entitat Associació Memorial Eduard Casajoana va presentar la justificació del 
conveni 2012, que ha de ser aprovada pel PLE MUNICIPAL del 10 d'octubre de 2012, i que les 
despeses justificades (25.283,66 €) superen el doble de l’import total del conveni, inclòs l’afegit 
d'aquesta subvenció extraordinària subvenció rebuda de la Diputació de Barcelona. 
 
Ates que del balanç econòmic presentat en la justificació per par! de l'Associació Memorial 
Eduard Casajoana se'n desprèn un dèficit degut a la caiguda d'ingressos que s'ha produït , en 
el context actual de crisi econòmica. 
 
Per la qual cosa es proposa al PLE municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar una subvenció extraordinària a l'Associació Memorial Eduard Casajoana, amb 
càrrec al pressupost municipal 2012, segons aquest detall: 
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Associació Memorial Eduard 
Casajoana 

XVIII Festival Internacional 
Música Clàssica 2012 

1.500,00 € 
 

 
Segon.- Donar per justificada aquesta subvenció conforme a la documentació presentada per 
l’entitat i aprovada pel Ple Municipal de 10 d'octubre de 2012. 
 
Tercer.- Donar trasllat d'aquest acord a l’Àrea d’intervenció i Tresoreria, per tal de fer efectiu el 
pagament de la subvenció a l’entitat beneficiaria. 
 
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord a l’entitat beneficiaria i a l’àrea de cultura. 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats també ens comenta aquest punt núm. 16. 
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, ja vaig comentar una mica a 
l’últim Ple : l’entita que organitza el Festival Eduard Casajoana, aquest any, degut a diversos 
factors, no va poder tancar l’exercici amb resultats positius, amb la qual cosa com que a 
l’Ajuntament se li atorga una subvenció des de la Diputació de 3.000 €, se’ls donarà una 
subvenció extraordinària de 1.500 € perquè puguin acabar d’ajustar els números del 2012. 
 
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus, algun comentari ? Doncs, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
17. Acord proposant aprovar la concessió d’ajuda econòmica per al pagament de la 

quota de la residència d’avis “ El Lledoner” per les persones titulars dels expedients 
de l’ EBAS municipal 2009/45, 2003/23 i 2000/113.” 

 
En relació a les persones que a continuació es detallen: XXXX amb D.N.I XXXX, XXXXX amb 
D.N.I XXXX i XXXX amb D.N.I XXXX han sol·licitat la concessió d’una ajuda econòmica per fer 
front a la despesa mensual de la residència d’avis “ El Lledoner”. 
 
De conformitat amb el que estableix l’ article 25 de la Llei 7/85, modificada per la Llei 11/99/ 
LBRL i l’article 118 i següents del Reglament d’Obres i serveis de les Entitats Locals. 
 
Segons l’ informe presentat per el tècnic/a de l’EBAS de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
en l’expedient de referència. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de Serveis Personals, 
l’adopció dels següents: 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.-  Atorgar a les sol·licitants les següents ajudes per coadjuvar la despesa de pagament 
de la Residència d’Avis “ El Lledoner”, segons la graella que s’adjunta a continuació: 
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Sol·licitant 
Quota 
mensual 
Residència 

Període  
Subvencionat 
2010 

Cost del 
Període 

Import Pagat 
per l’Usuària Deute 

Pendent 
Total 
ajuda 
atorgada 

XXXX 1.125€ De gener a 
desembre 2012 

13.500€ 6.931,68€ 6.568,32€ 6.568,32€ 

XXXX 1.125€ De gener a 
desembre 2012 

13.500€ 7.566,12€ 5.933,88€ 5.933,88€ 

XXXX 1.125€ De gener a 
desembre 2012 

13.500€ 7.857,72€ 5.642,28€ 5.642,28€ 

 
Segon.- Aprovar la despesa de les ajudes concedides. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les interessades i donar trasllat del mateix a l’EBAS, a la 
Residència d’ Avis municipal i als serveis de Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Cristina Múrcia, si vol comentar algun afegit en aquest punt.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC  : Bé, poca cosa més a dir. 
Comentar-vos que en aquest punt demanem l’aprovació de l’ajut a aquestes tres usuràries de 
la nostra residència degut a que amb els seus ingressos se’ls fa impossible poder compensar el 
total de la quota residencial. En els tres casos cap de les tres usuàries tenen familiars de primer 
grau – en tenen de segon grau, però en el cas dels parents de segon grau, no tenen 
obligatorietat en ajudar a aquestes usuàries al pagament. Per tant, l’Ajuntament com a ajut 
individualitzat per aquestes senyores, porta aquesta aprovació al Ple.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina. Els portaveus, algun comentari ? La regidora Manoli 
Martín, vol intervenir ?  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí. Agrairia que a l’acta final 
del Ple no sortís el nom dels beneficiaris per tal de ... 
 
Sr. Alcalde-President : Preservar la identitat.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : ... complir amb la llei de 
protecció de dades. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Doncs jo crec que ho farem així per .... 
 
Sr. Secretari : A l’acta, hi sortiran. A les publicacions que es facin de l’acta, .... 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : A la transcripció.  
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Sr. Secretari : A l’acta, a la transcripció, per descomptat, hi consten. L’acta és un document que 
queda allà i no és d’accés. A les publicacions de l’acta seran omeses les dades de caràcter 
personal.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Constarà a l’acta, doncs, això que acabem de dir ? Sí ? 
 
Sr. Secretari : L’acta quedarà en els termes que està, però a les publicacions s’ometran 
conforme es va acordar al Ple.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, però la seva resposta també hi constarà ? 
 
Sr. Secretari : Sí, queda gravada.  
 
Sr. Alcalde-President : Si no queda gravada, com que l’ha dit vostè, fàcil que se’n recordi. 
Gràcies. Bé, per part de CIU, algun afegit ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, res, fer una mica, refermar la 
voluntat de l’Ajuntament de poder donar ajut social a aquestes persones. Totes tres ja són 
velles conegudes; per sort, estan bé i estem contents que estiguin vivint a la nostra residència, 
amb unes millors condicions que no estarien i que es faci aquest ajut com s’ha vingut fent ja 
des d’uns anys cap a aquí. Doncs, ens alegrem que es continuï en la mateixa línia. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, a vostè. Per tant, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
 
No consten a l’ordre del dia. 
 
 
 
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-una hores i deu minuts.     
 
En prova del qual s’estén la present acta, de la qual cosa el Vicesecretari en funcions de 
Secretari de l’Ajuntament, certifica als sols efectes de fe pública.  
  
 
Certifico que aquest document reprodueix l’acta aprovada, de la qual només 
s’han eliminat dades en compliment de la normativa de protecció de dades 
personals. 
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