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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES EL DIA 12 DE DESEMBRE 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 12 de 
desembre de 2012, 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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Sr. Alcalde-President : En el moment d’iniciar, comento que hi ha hagut una reunió dels 
portaveus dels grups municipals amb la finalitat d’incloure una moció en defensa del model 
d’escola catalana. Per tant, sotmeto a la vostra aprovació.... com que hi hem quedat, entenc 
que ho incloem, que hi estem d’acord; per tant, al moment oportú, inclourem aquesta moció en 
defensa del model d’escola catalana, que jo crec que ha de ser després del punt cinquè i abans 
del sisè.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació l’esborrany de les actes de les sessions celebrades : sessió extraordinària 

de 26 d’octubre de 2012 i de la sessió ordinària celebrada el dia 15 de novembre de 
2012.  

 
Per unanimitat, s’aproven els esborranys de les actes de les sessions celebrades següents : 
sessió extraordinària de 26 d’octubre de 2012 i de la sessió ordinària celebrada el dia 15 de 
novembre 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 31 d’octubre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la despesa  i 

s’ordena el pagament de l’import de 9.827,07€ corresponent a la cotització a la seguretat 
social de XXXX  corresponent al període de 21-06-2010 a 31-07-2011, en virtut de 
l’execució de la sentència del procediment contenciós administratiu 425/2010-A, interposat 
per ella mateixa contra l’acta de cessament com a agent interina de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 21.06.10, que es substancia davant el JCA 
núm. 13 de Barcelona. 

• Decret d’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2012, mitjançant el qual s’atorga a XXXX( 
expedient 085/2012 ), un import total de 300,00 € en concepte d’ajut per subministraments 
bàsics i alimentació; i s’autoritza la despesa i el pagament de l’ajuda concedida, amb la 
condició que la interessada haurà de justificar-ne la destinació a la treballadora social de 
l’EBAS municipal.  

• 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 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. 

• Decret d’Alcaldia de data 9 de novembre de 2012,  mitjançant el qual es contracta amb 
caràcter d’urgència a la Sra. Juana Morales Moyano amb un contracte de treball d’interinitat 
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a temps complert per a substituir a la titular de la plaça amb reserva de lloc de treball, que 
es troba en situació d’ incapacitat temporal,  amb efectes des del 12 de novembre de 2012 i 
fins a la reincorporació de la titular de la plaça,.  

• Decret d’Alcaldia de data 9 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’atorga a la 
diversos sol.licitants, un import total de 335,15 € en concepte d’ajuts econòmics en efectiu ( 
XXXX, exp. 086/2012, 60,00 € per medicació i transport; XXXX, exp. 087/2012, 215,50 € 
per subministraments bàsics; XXXX, exp. 088/2012, 60,00 € per aliments ); i s’autoritza la 
despesa i el pagament de l’ajuda concedida, amb la condició que la interessada haurà de 
justificar-ne la destinació a la treballadora social de l’EBAS municipal 

• Decret d’Alcaldia de data 13 de novembre de 2012,  mitjançant el qual es designen les 
àrees i els llocs de treball considerats com a serveis mínims a cobrir davant la convocatòria 
de vaga del dia 14 de novembre de 2012, que tenen la consideració d’essencials. 

• Decret d’Alcaldia de data 13 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova el 
formulari de justificació econòmica (annex a la present resolució) corresponents a la 
subvenció atorgada per la Direcció General de Joventut per al projectes següents : Projecte 
1: Projecte de dinamització Jove, Nexe-espai de cultura, subvenció atorgada de 5.889,00 
euros; i Projecte 2: Programa PIDCES, de subvenció atorgada de 5.611,00 €; i es 
procedeix a la tramesa telemàtica dels documents justificatius aprovats. 

• Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2012, mitjançant el qual es declara la baixa 
per no compareixença en el Padró municipal d’habitants de diversos interessats, finalitzat el 
termini per al presentació de sol·licitud de comprovació de continuïtat de residència i seguit 
el tràmit legalment establert; i s’obre un termini per a al.legacions i presentació de 
documents i justificants, al final del qual les baixes s’elevaran automàticament a definitives i 
es comunicaran a l’INE.   

• Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2012, mitjançant el qual  el reconeix 
l’obligació de les despeses justificades pel Sr. Alcalde amb motiu del seu desplaçament en 
representació de l’Ajuntament a la localitat francesa de Saint Pons de Thomeres els dies 27 
i 28 d’octubre de 2012 per un import de 131,05 € i que en el mateix acte el Sr. Alcalde 
reintegra a la tresoreria  municipal la quantitat de 168,95 € corresponent a al diferència de 
la quantitat entregada inicialment ( Decret d’Alcaldia de 26.10.12 ). 

• Decret d’Alcaldia de data 15 de novembre de 2012, mitjançant el qual es declara la 
caducitat de la inscripció en el Padró municipal d’habitants de diversos interessats, a 
l’haver finalitzat el termini per la presentació de la sol.licitud de renovació i s’acorda la baixa 
a l’esmentat padró;  i s’obre un termini per a al.legacions i presentació de documents i 
justificants, al final del qual les baixes s’elevaran automàticament a definitives i es 
comunicaran a l’INE.   

• Decret d’Alcaldia de data 16 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’autoritza a 
XXXX per l’ocupació temporal de la via pública al carrer de les Escoles per la celebració 
d’un aniversari, consistent en tall del carrer i instal·lació d’un inflable, el proper dia 17 de 
novembre de 2012 de les 10.00 a les 13.00; i s’aproven les liquidacions tributàries 
corresponents.  

• Decret d’Alcaldia de data 20 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova el 
calendari de convocatòries de sessions de la Junta de Govern Local pel proper mes de 
desembre en règim ordinari conforme al règim previst per les sessions de tipus ordinari i 
amb la incorporació d’una sessió de tipus extraordinari de caràcter complementari (als 
efectes de tancament d’assumptes dintre de l’any natural); es tramet còpia del calendari 
aprovat i recordatori del procediment per a l’admissió d’expedients que conformen l’ordre 
del dia; i es comunica a les diverses regidories, juntament amb la indicació que la 
convocatòria es faran via comunicació telemàtica (a través de la plataforma E-Notum) com 
únic i exclusiu sistema de comunicació. 
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• Decret d’Alcaldia de data 21 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la 
contractació de les següents persones  , pel dia 25 de novembre de 2012 per tal de 
realitzar les tasques de representants de l’administració a les eleccions al Parlament de 
Catalunya :  Sr. David Oliva Moreno, Sr. Marc Santaulària Bach, Sra. Rosa Brucart Prat, Sr. 
Sergio Reche Ontiveros, Sra. Maria Maraver Pozo, Sr. Josep Maria Piñero Real; i es 
realitzen els tràmits oportuns per donar-los d’alta a la Seguretat Social. 

• Decret d’alcaldia de data 23 de novembre de 2012, mitjançant el qual s’ordena el 
pagament de 19.40,00 € en concepte de despeses per dietes als membres de les meses 
electorals - 10 presidents ( 70 €/ president ) i 20 vocals ( 62 € /vocal )  distribuïts en 10 
meses electorals – amb càrrec a la partida no pressupostària núm. 20080; i es realitza la 
tramitació telemàtica de la  justificació del seu pagament  a través del formulari habilitat per 
part de l’Àrea de processos electorals a la plataforma EACAT.  

• Decret d’Alcaldia de data 26 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova el Pla de 
Seguretat i Salut referit al contracte de les obres “Reasfaltament de carrers any 2012” 
presentat per Black Lane, S.L., com a empresa adjudicatària.  

• Decret d’Alcaldia de data 27 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova i es 
reconeix  la despesa dels salaris del personal funcionari, personal laboral i membres de 
l’equip de govern corresponents al mes de NOVEMBRE de 2012, per un import de 
155.098,06 € nets, amb càrrec a les partides corresponents; i la corresponent a dietes i 
locomocions de personal de l’ Ajuntament per import de 1.447,50 €. 

• Decret d’Alcaldia de data 28 de novembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova i es 
reconeix la despesa dels salaris del personal contractat com a representants de 
l’Administració durant la jornada de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 25-11-
2012, per un import de 781,44 € nets, amb càrrec a les partides corresponents. 

• Decret d’alcaldia de data 28 de novembre de 2012, mitjançant el qual s’ordena el 
pagament de 1.801,85 € en concepte de pagament de serveis de Policia municipal i altres 
despeses amb càrrec a la partida no pressupostària núm. 20080; i es realitza la tramitació 
telemàtica de la  justificació del seu pagament  a través del formulari habilitat per part de 
l’Àrea de processos electorals a la plataforma EACAT.  

• Decret d’alcaldia de data 29 de novembre de 2012, mitjançant el qual es contracta amb 
caràcter d’urgència a la Sra. Mireia Campo Ruiz amb un contracte de treball d’interinitat a 
temps complert per a substituir a la titular de la plaça amb reserva del lloc de treball, que es 
troba en situació d’incapacitat temporal, amb efectes del 30.11.12 i fins a la reincorporació 
de la titular de la plaça. 

•  Decret d’Alcaldia de data 3 de desembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova i es 
reconeix la despesa de salari d’una treballadora de la Residència d’avis “El Lledoner”, la 
XXXX, atès que van ser contractada amb posterioritat a l’aprovació de del Decret d’Alcaldia 
de data 27-11-2012 en relació a la nòmina del mes de novembre, per un import net de 
38,22€, amb càrrec a les partides corresponents. 

• Decret d’Alcaldia de data 4 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la relació 
provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per proveir d’una plaça 
d’educador/a social per portar a terme l’aula socioeducativa, amb una jornada de 15 hores 
setmanals, en règim laboral temporal; s’atorga un termini de 3 dies naturals per presentar 
reclamacions, finalitzat el qual si no s’han presentat al.legacions es considerarà elevada a 
definitiva sense necessitat de publicació; s’aprova la composició del tribunal qualificador; es 
fixa el calendari per a la realització de les proves; i se’n fa exposició pública.  

 
 
El Ple en pren coneixement.  
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Sr. Alcalde-President : Per part de CIU, si hi ha algun aclariment, algun comentari que us 
puguem fer en relació amb aquests Decrets ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bona nit a tothom. Respecte 
el Decret del dia 21 de novembre, que parla de la contractació d’una sèrie de persones per 
ajudar a les tasques del dia de les eleccions, només demanar exactament quin tipus de feina 
varen fer aquestes persones, quins requisits es demanaven, i bé, una miqueta que ens 
expliquessin això.  
 
Sr. Alcalde-President : D’acord. El regidor Xavier Racero que és qui ha portat el gruix d’aquest 
tema, ho explicarà.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bona nit. Respecte aquest 
Decret que demanes, en aquest cas, es varen fer sis contractacions de persones sense feina 
per fer de representants de l’administració. Els representants de l’administració són aquella 
eina, aquell nexe que hi ha entre les meses electorals i els seus presidents i els seus vocals i, 
en aquest cas, l’administració. Les tasques que feien els representants de l’administració són 
aquelles que fins ara estaven fent funcionaris del nostre municipi. A Sant Fruitós li toca tenir sis 
representants per les meses que té, que en té deu, repartides entre els tres col·legis electorals; 
per tant, es varen fer aquestes sis contractacions. S’han hagut de fer aquestes sis 
contractacions perquè justament no contempla les diverses lleis i normatives electorals o, en 
aquest cas, que regula aquests representants de l’administració, no contemplava un aspecte 
molt clau que és regular en el cas que no fos ni personal extern ni personal funcionari. Si ho 
haguessin fet funcionaris com fins ara, els diners de la bestreta anirien directament a la seva 
nòmina, els ho pagaríem nosaltres i ja està.  
 
Això va ser una idea, una experiència pionera que varem fer aquí al Bages – de fet, som el 
primer municipi del Bages que ho fa -, això ho ha fet Hospitalet, em sembla que en dues 
ocasions ho ha fet Badalona, ho ha fet Cerdanyola, ho ha fet Viladecans. En aquests municipis 
hi ha un gran nombre de representants de l’administració i obrien el procés, en aquest cas, a 
gent en situació d’atur que pogués acollir-se a realitzar aquesta tasca durant aquest dia de les 
eleccions. Realment nosaltres varem tramitar-ho amb contactes amb l’Hospitalet, amb els 
serveis jurídics, amb la mà executora, que era també el departament de l’àrea de Promoció 
Econòmica; i segons les converses, segons la seva experiència, varem decidir fer aquesta 
experiència nosaltres. Inicialment, era gent aturada; les condicions suposo que vostès les 
saben ja, perquè varen sortir publicades : els requisits eren estar en situació d’atur, estar 
inscrits al SOC, parlar català i castellà, tenir un nivell més elevat de FP2 o FP1 i ser usuaris del 
nostre servei local d’ocupació i del Club de la Feina. Aquests eren els requisits per fer-ho. 
Llavors, els candidats els va seleccionar l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament. I varem tramitar tota la demanada d’aquests sis representants. En el decurs de 
l’execució d’aquest projecte i que els representants fossin aquestes persones aturades, en 
diversos contactes bastant surrealistes amb l’àrea de Processos electorals, amb la Tresoreria 
de  la Seguretat Social, la Secretaria General de la Seguretat Social no em sabia dir perquè en 
aquest cas varem rebre unes instruccions en un word de 6 punts - o sigui, res oficial, res signat 
– amb la qual cosa indicaven unes instruccions noves per aquest tipus d’experiència, que era 
realitzar amb persones en situació d’atur per fer aquesta tasca. Una d’aquestes era que 
s’havien de donar d’alta a la Seguretat Social i, per tant, cotitzar; òbviament, vostès sabran que 
una persona que estigui cobrant la prestació d’atur, com que l’has de contractar, deixar de ser 
demandant i, en aquest cas, se li atura la prestació per un sol dia. Aleshores, als usuaris això 
els afecta que han de tornar a demandar-ho, han de tornar a fer cues a l’INEM, i els afecta molt 
a la seva mensualitat, que podien arribar a cobrar de nou la seva prestació cap a finals de 
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gener. Jo us dic que això no és res oficial, hi ha hagut una tasca molt important – per la meva 
banda, moltes converses amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’àrea de 
Processos electorals – i ho dic aquí, el que em varem dir és que no és res oficial, per no crear 
un boom que no està regulat. Perquè si nosaltres haguéssim seguit el procés normal, pagàvem 
la bestreta i ja està. Però òbviament, jo no vull jugar amb sis persones i aleshores, algunes 
d’elles, com que els passava aquesta situació no es van acollir; llavors, a corre-cuita varem 
haver de buscar altres persones – concretament, quatre persones més, dues d’elles que ja 
teníem no hi havia problema perquè ja no rebien cap prestació, però les altres sí. En aquest 
cas, la bossa que teníem amb l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local i els contactes, 
finalment han estat sis representants, sis persones que no reben cap prestació i que han fet 
aquesta tasca.  No sé si contesto així a la seva pregunta.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. Bé, m’agradaria que em 
concretés, perquè no m’ha quedat gaire clar, com es va fer la tria d’aquests candidats. O sigui, 
sí que m’ha dit que va ser l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local que va triar els 
candidats, però en què es va basar per triar aquests candidats ? Apart d’aquests requisits, es 
va avisar a totes les persones inscrites al Club de la Feina ... ? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : No a totes, òbviament, perquè no a 
totes les que tenim inscrites tenen el nivell de formació.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però totes les que complien els 
requisits, en teoria, varen ser avisades ? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Totes. Hi havia inicialment sis 
representants, més dos suplents, que eren vuit persones i eren els currículums que tenia 
davant l’Agent d’Ocupació. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : I a banda d’aquestes persones, 
quants funcionaris varen treballar ?  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Em sembla que això ho hauria de 
contestar el Secretari, però jo, pel que el govern, en aquest cas, de l’Ajuntament en aquest 
procés, no és competent en quanta gent ha de treballar o quanta no; perquè sinó, que m’ho 
aclareixi el Sr. Vicesecretari, que ell actua de delegat del Departament de la Junta electoral i ell 
gestiona, fins i tot, el seu pressupost, que rebem de la bestreta i que cobra la brigada, i que sap 
que hi ha les dietes, i que hi ha diverses actuacions que s’han de fer amb les escoles. Però jo 
diria que varen treballar tres persones, tres funcionaris de la casa varen estar al procés 
electoral, més aquests sis representants.  
 
Sr. Alcalde-President : Donem per conclòs aquest punt ?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.  
 
Sr. Alcalde-President : D’acord. Algun altre Decret que els haguem de comentar ?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.  
 
Sr. Alcalde-President : Doncs passem al punt 3. 
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 5 i 
19 de novembre de 2012.  

 
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local corresponents a les 
sessions ordinàries de 5 i 19 de novembre de 2012. 
 
Sr. Alcalde-President : També, doncs, per part de CIU algun aclariment que us puguem fer en 
relació als acords presos ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. Hi ha un punt que m’hauria 
agradat poder parlar amb l’Interventor, però no hi era avui, no he pogut parlar amb ell. Més que 
res, comentar de la Junta de Govern Local del dia 5 de novembre, que hi ha sobre una 
resolució de sol.licitud d’anul.lacions de quotes de llicències urbanístiques presentades per Sol 
Bages , S.A. Més que res, saber exactament com està aquest punt. Entenc que ens deuen uns 
diners a aquesta administració i si no vaig mal fixada, no voldria equivocar-me, fa pocs mesos 
nosaltres els varem pagar a ells una quantitat. Més que res, saber com està aquest tema, si el 
pagament s’ha fet efectiu i com és, si fos el cas, en el moment en què es va fer el pagament 
perquè no es va posar sobre la taula aquest deute pendent. Ja dic, hauria parlat amb el Martí, 
però avui era fora i no m’ho ha pogut aclarir.  
 
Sr. Alcalde-President : El punt en concret, el punt 2.4, correcte ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El punt 2.4, sí.  
 
Sr. Alcalde-President : És Resolució de la sol.licitud d’anul.lacions de quotes de llicències 
urbanístiques presentades per Sol Bages , S.A., el punt 2.4. Els acords d’aquest punt era 
confirmar o ha estat confirmar la liquidació tributària núm. 029/2011? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. O sigui, ells ens deuen 2.310 
€, però nosaltres fa poc temps els en varem pagar una quantitat bastant més important. Saber, 
doncs, si aquesta quantitat ja s’ha fet efectiva i si l’empresa és la mateixa, exactament, perquè 
clar, jo ara no estic en disposició tampoc d’afirmar-ho si nosaltres varem pagar a Sol Bages. 
Però en el cas que fos així, o sabent que, com a mínim, si no és la mateixa empresa, sí que 
són els mateixos propietaris, que és el XXXX, doncs, perquè no varem fer el compte de la vella. 
Vull dir que perquè paguem si ens en deuen ? Això és el què vull dir.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, com vostè diu, primer per poder fer el compte de la vella, el primer 
que hauríem de saber – i en aquest moment, jo no li sé respondre i si el regidor d’Hisenda ho 
sabés.... – ha d’estar meritat. No sé si en el moment que l’Ajuntament feia el retorn del què ells 
demanaven i que era lícit, si això ja estava meritat. Si no estava meritat, no pot fer el compte de 
la vella. Per tant, el primer que hauríem de fer, si és per dates, .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, això ve de bastant abans.  
 
Sr. Alcalde-President : I el segon, no sé si per conceptes es pot fer el compte de la vella 
sempre. No sé si quan tu has de tornar.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no, però es pot exigir, 
evidentment. 
 
Sr. Alcalde-President : Es pot exigir.... 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Quan ells demanen que se’ls 
pagui, evidentment, també es pot exigir que ells paguin de la mateixa manera que ells ens ho 
exigeixen a nosaltres.  
 
Sr. Alcalde-President : Si tu ja has girat, diguéssim, aquest.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, no, no, això està. I a més, és 
des del 2011.... 
 
Sr. Alcalde-President : Sí, bé, la liquidació tributària és la 029/2011; per tant, això ens indica 
que és una liquidació del 2011. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Del març o juny del 2011, crec 
recordar.  
 
.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Del març de 2011. Bé, deixem-
ho estar. En tot cas, només era ..... 
 
Sr. Alcalde-President : En tot cas, una compensació és una cosa que es pot fer però que no és 
obligat ni per un ni per l’altre. Sí que és cert, que si es fa, benvingut sigui, però jo entenc que 
tampoc és un tema al qual hi hagi una obligació. L’obligació és que cadascú faci efectiu allò 
que li toca fer. Si fas el compte de la vella o no, és un tema de més a més. I també és cert que 
l’interventor segurament ens hagués pogut aportar alguna dada més que en aquest moment jo 
no li puc aportar. Xavier, estem ..... 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Això és una liquidació que s’havia 
de fer a Sol Bages , transcorregut el termini de pagament se li fa el recàrrec i se li segueix 
requerint la liquidació. En aquest cas, no sé contestar el què dius tu; i llavors, amb l’Interventor 
no hi haurà cap problema de comentar-ho jo mateix. I demà li diré, si cal, també si vols quedar 
amb ell, cap problema.  
 
Sr. Alcalde-President : Mercè, què més ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, de la Junta de Govern Local 
del dia 19 de novembre, es va aprovar una memòria valorada d’uns passos elevats. Només 
comentar que jo recordo que amb el Sr. Tomàs Casero, el dia que varem aprovar al Ple el 
pressupost per aquest any, en què hi havia el projecte dels passos elevats, en què li vaig 
demanar com anava i això; i fins i tot li vaig comentar que m’agradaria fer-li alguna aportació, 
les aportacions que jo volia fer no són les que es reflecteixen en aquest pla, però sí que n’hi ha 
alguna que ens agradaria comentar-la pel lloc exacte on estan situades : hi ha sis passos, si no 
vaig equivocada, el de l’avinguda Lluís Companys, el trobem molt correcte; Plaça Pau Casals, 
també; el d’Arquitecte Gaudí, ens agradaria saber una mica quin motiu s’ha triat exactament 
aquest lloc; Avinguda Sant Joan, també ens sembla correcte; Brucardes, suposo que és el punt 
.... no sé, Brucardes potser nosaltres pensaríem altres llocs; i avinguda Pirineus, exactament el 
lloc on el volen col·locar no és exactament el lloc més idoni. Era fer, senzillament, aquesta 
proposta aquí si es pogués modificar una mica. No estic parlant del carrer, de canviar el carrer, 
sinó del punt exacte on està dins d’aquest carrer, que està molt a prop d’un revolt, que entenem 
que en aquell revolt la gent ja no té una velocitat alta i que potser posat a uns metres de 
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distància faria més efecte. Bé, si hi ha possibilitats o no de poder mirar-nos-ho una miqueta 
més, amb més deteniment, i sinó, doncs, ja ho tenen aprovat.  
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Tomàs Casero és qui ha tractat això i li respondrà.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Vejam, per a 
fer el seguiment d’aquests sis punts concrets, que quatre són dins el nucli, un a Brucardes i un 
altre a Pineda, es varen seguir uns criteris molt concrets. Crec recordar que amb la conversa 
que varem tenir amb la regidora Sra. Casals, varem parlar de les dues proximitats, tant de 
l’escola Monsenyor Gibert com de l’institut; em va semblar que va quedar més o menys 
consensuada, com bé vostè ha dit.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : sí, sí.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : El de 
l’avinguda Sant Joan, també.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sí.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... perquè és 
un que tot i que té le nom d’avinguda és un lloc d’un cert trànsit reduït en velocitat, estem 
parlant. Pel què fa a Arquitecte Gaudí, que és cantonada amb Eugeni d’Ors, es va triar aquest 
indret concret perquè ens va semblar que era el lloc més adequat en funció d’uns criteris 
absolutament tècnics, per a poder disminuir la velocitat i de la mateixa manera, també posar un 
pas de vianants, cosa que tenim un tram bastant ampli que no hi existeix. Per tant, aquí ens 
assegurem, perquè això sí que està demostrat que la velocitat que agafen els vehicles des del 
cap damunt del carrer té unes proporcions considerables. El sentit és aquest, bàsicament : per 
seguretat, primer, i també per comoditat pels vianants; a més, que vostè en aquella cruïlla hi ha 
alguns locals comercials, un que ha obert ara i un altre que ja fa algun temps que hi és, amb la 
qual cosa considerem que des del punt de vista tècnic és un lloc adient per a poder posar 
aquest pas elevat. I pel què fa a Les Brucardes : jo les notícies que tinc és que es va consultar, 
tant amb Brucardes com amb Pineda de Bages, amb les respectives associacions de veïns i, 
en principi, el fet que a l’avinguda de Les Brucardes – que és el lloc on està ubicat a Les 
Brucardes – va semblar que era el lloc més adequat, qui més coneix el territori són precisament 
els propis veïns. I jo, fins on tinc entès, a Pineda de Bages passa exactament el mateix; això 
està fet a les cruïlles del carrer Montjuïch i carrer Barcelona.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sí.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : ... que és el 
lloc, diguéssim, on hi ha una bifurcació d’artèries de carrers.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El què passa és que en aquest 
punt, posar-lo abans o després de la cruïlla, jo penso que podria millorar l’efectivitat del pas. 
Senzillament, perquè en el lloc que està situat queda molt a prop d’un revolt i si es situés a 
l’altra cruïlla, que hi ha una amplada bastant important, l’estaríem posant més o menys a meitat 
del carrer, més a prop de l’escola Flama, ,... bé, és clar, .... 
 
Sr. Alcalde-President : Si em permeten els regidors... 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Només era fer aquest petit 
comentari de si realment es pot acabar de mirar abans de realitzar-ho; acabar-ho de mirar per 
fer una cosa efectiva al 100%.  
 
Sr. Alcalde-President : Perdoneu, tenim la sort que un dels regidors és el president de 
l’associació de veïns de Pineda de Bages i ell ha participat activament en decidir. Jo crec que 
tenint-lo aquí, jo, si vostè vol, li dono la paraula perquè ens digui si aquest lloc és el que varen 
tirar o es pot moure. Perquè si s’ha de moure la ubicació, la modificació aquesta d’uns metres 
amunt o avall no modifica el pressupost, i que no sigui un carrer més ample o més no sé què, 
que s’hagin de moure uns embornals que no s’haguessin de moure; però el primer que a mi 
m’agradaria saber, tenint l’oportunitat que el Sr. Regidor, en Vicenç Llorens, a més el president 
de l’associació de veïns, tu mateix, si vols comenta’ns i sortim de..... 
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : No, no, la ubicació, tal com 
varem parlar amb la Cristina, amb la regidora de Veïnatge, es va quedar allà a l’avinguda 
Pirineus perquè és el carrer, diguem, és una de les entrades i sortides i és la que té més 
densitat de trànsit. Però simplement amb la observació que feia la Mercè, el què hem vist a 
l’expedient està molt col·locat a l’entrada del revolt – que ja per sentit comú, la velocitat 
disminueix – si es posés una miqueta abans o una miqueta després podria ser més efectiu, 
perquè agafem un tram recte. És una miqueta abans, diguem, més a prop de La Flama, s’agafa 
que des de l’últim ban, aquell que hi ha de goma, aquell reductor de velocitat de goma, hi ha 
aproximadament un centenar de metres completament recte, i cara avall, que els cotxes agafen 
velocitat. Podria ser una miqueta abans o una miqueta després.  
 
Sr. Alcalde-President : Jo, si us sembla, emplacem a la direcció facultativa de l’obra, que en el 
moment previ i un cop adjudicat i que hi hagi l’empresa constructora que ho ha de fer, en 
aquest punt en concret, reunir-se i si moure això, recol.locar-ho, no incrementa el preu, en el 
sentit bàsicament, l’amplada del carrer suposo que deu ser la mateixa; i l’altre factor que pot 
incidir és que hi hagués algun embornal de recollida d’aigües que afectés el moure això. Entenc 
que, si us sembla, seria una modificació no substancial d’un projecte executiu que la pròpia 
direcció facultativa ens pot dir si movent-lo aquests metres, no hi ha increment de preu; i si la 
constructora també hi està d’acord, es tracta, evidentment, que si ens gastem uns diners, 
gastar-los el millor possible. Però, és clar, que ara això no ens signifiqués.... I si hi hagués una 
modificació de preu, parlem-ne, però jo entenc, que no hi ha d’haver.... 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : En principi, jo 
no sóc el tècnic, però jo diria que si s’ha de modificar en aquests metres que comenta el 
regidor, tampoc no hauria d’haver-hi massa problemes. De totes formes, això sí que ens ho han 
de dir realment els serveis tècnics.  
 
Sr. Alcalde-President : Per tant, recollim aquestes observacions i .... 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, les 
recollim de molt grat, tenint en compte que, en principi, si no passa res de nou, crec que a la 
propera Junta de Govern s’ha d’aprovar ja la contractació del fet.  
 
Sr. Alcalde-President : La contractació.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Per tant,.... 
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Sr. Alcalde-President : En el moment en què això s’hagi parlat, se li transmet o se’l fa anar "in 
situ" al president de l’associació de veïns i que ell incorpori.... 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Cap 
inconvenient. Al contrari.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Sí ? Mercè ? Donem .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde-President : Perfecte. Cap altre punt ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, ja està.  
 
 
4. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2012 

d’acceptació d’ajuts atorgades per la Diputació de Barcelona en el marc del 
programa complementari Suport a la solvència financera Local i de Garantia de la 
prestació adequada de serveis públics locals.  

 
La Junta de Govern Local en sessió de data 3 de desembre de 2012, va aprovar el següent 
acord :  
 
“Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 – programa complementari “Suport a la Solvència 
Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals: 
acceptació i justificació respecte a l’aportació de la Diputació 2012. 

 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2012 pel qual s’aprova i es regula el Programa complementari “Suport a la 
Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals “ i 
del seu règim de concertació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
 
Ateses les condicions d’acceptació i justificació fixades al règim de concertació aprovat en 
aquest acord i vist com respecte a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages corresponen les 
següents aportacions en les anualitats 2012 i 2013 (com a període de vigència d’aquest 
programa: 
 

Nom de l’ens local NIF Codi XGL Aportació de la 
Diputació 2012 

Aportació de la 
Diputació 2013 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages P0821200C 12/X/89658 62.149,43 62.149,43 

 
Vist el contingut de l’informe de Secretaria obrant a l’expedient relatiu al procés de tramitació de 
la documentació generada per la Diputació de Barcelona als efectes de procedir a l’acceptació 
de l’ajut i a la justificació corresponent a cada anualitat i prenent en consideració que per l’any 
2012 s’estableix com a data límit el 21 de desembre de 2012. 
 
Per tot l’exposat i conforme al règim de delegacions a favor de la Junta de Govern Local  
establert mitjançant decret d’Alcaldia de 7 de juliol de 2011 (publicat al BOPB de 2 d’agost de 
2011) en matèria de gestió econòmico-financera respecte a l’acceptació d’ajuts econòmics que 
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atorguin a l’Ajuntament altres administracions públiques conforme el previst a l’article 21.1.s de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, a proposta de la Regidoria 
d’Economia i Hisenda s’adopten els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona consistent en aportacions 
econòmiques per import de 62.149,43 € a l’exercici 2012 i de 62.149,43 € a l’exercici 2013 per 
a l’actuació denominada “Programa complementari “Suport a la Solvència Econòmica Local”, 
així com dels termes i condicions establertes en el Règim de concertació del Programa 
complementari “Suport a la Solvència i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis 
Públics Locals”. 
 
Segon.- Restar assabentats dels termes incorporats en l’apartat de justificació per l’exercici 
2012 respecte al reconeixement d’obligacions originades pel manteniment i la prestació 
adequada i suficient dels serveis de competència municipal, especialment dels que tenen la 
consideració de serveis mínims i obligatoris, sense finançament finalista, per un import total 
superior a 62.149,43 € i que amb aquesta finalitat la subvenció no ha permès generar cap 
despesa addicional. 
 
El contingut de la declaració efectuada respecte a la justificació d’obligacions reconegudes 
comporta la disponibilitat de la informació que pot ser requerida per la Diputació i que ratifica la 
seva veracitat a partir de la documentació i els llibres obrants a les dependències municipals 
sense que amb la tramesa del document habilitat per la Diputació s’hagi d’incorporar cap 
documentació justificativa relativa a aquests extrems.   
 
Tercer.- Procedir a la subscripció i presentació al Registre de la Diputació del document 
d’acceptació de despeses segons instància habilitada a aquest efecte per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria pel seu coneixement i 
efectes.” 

 
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD :  
 
Primer.- Prendre coneixement de l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 
2012, per la qual s’aprova l’acceptació i justificació de l’aportació de la Diputació 2012 en el 
marc del programa complementari “Suport a la Solvència Financera Local i de Garantia de la 
Prestació Adequada de Serveis Públics Locals”.  
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
Sr. Alcalde-President : L’hem de llegir o al ser un acord de Junta de Govern Local no cal, Sr. 
Secretari ? No caldrà, eh, perquè estem portant a aprovació un punt en concret que no pot 
esperar per tema que és una acceptació a la Diputació. No podríem esperar al proper Ple que 
es fa al mes de gener, correcte ? Per tant, donem compte. El teniu ? Si hi ha algun comentari a 
fer respecte aquest .... 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, no volia fer cap comentari, 
només que suposo que deuen ser molt benvinguts, aquests diners, en moments així.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És una aportació força 
important, 164.000 € en dos mesos, no ? 
 
Sr. Alcalde-President : Sí. En dos exercicis.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En dos exercicis, però que un 
és ara al desembre i l’altre serà al gener, em sembla, no ? 
 
Sr. Alcalde-President : Un és per l’exercici 2012 i l’altre per l’exercici 2013. En concret, si serà 
al gener, no sé si el regidor, el Xavier Racero, ens ho pot confirmar. Se sap la data ? o 
simplement, no consta, eh ? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : No, no tinc constància de la data.  
 
Sr. Alcalde-President : Però, bé, en tot cas, sí, benvinguts. D’acord, doncs. Queda donat 
compte.  
 
 
5. Informació de les regidories.  
 
El Ple en pren coneixement.  
 
Sr. Alcalde-President :  Jo li passo la paraula, en primer lloc, al regidor Xavier Racero.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies, bona nit de nou. Ja ha 
sortit : jo volia explicar dues coses, una ja ha sortit la pregunta del grup municipal de CIU. En 
aquest cas, explicar-vos que sis representants de l’administració que en les eleccions del 25 de 
novembre passat, les eleccions autonòmiques, van fer-ho sis persones del municipi – per tant, 
sis santfruitosencs – que no rebien cap prestació. Com ja he explicat abans, era fer una tasca 
senzilla, que fins ara feien funcionaris de l’Ajuntament i que és fer de nexe entre l’administració 
i els membres de les meses electorals en aquestes eleccions. D’aquestes sis persones, dues 
en concret, han rebut 120 € bruts i quatre d’aquestes, 150 € bruts; això, penseu que és una 
bestreta que ens dóna l’administració per al desenvolupament correcte de les eleccions. Com 
ja he explicat, per un canvi de criteri no oficial, però per no posar-nos en gaires compromisos 
amb aquestes sis persones s’ha realitzat la contractació, amb la qual ha suposat que 
l’Ajuntament la contracti i es faci càrrec de la seva part patronal, que se’n diu, la seva part 
d’empresa de la Seguretat Social i que en aquest cas, ha estat de 269,22 €. En aquesta 
situació, aquestes sis persones han pogut desenvolupar aquestes tasques per una jornada i 
tenir aquests ingressos, que suposo que els vindran bé, ja que no tenien cap prestació.  
 
L’altra qüestió que us volia explicar és la compra que hem fet dels embolcalls reutilitzables – el 
què es coneix com a Boc’n roll – és un embolcall per ficar els entrepans i perquè no calgui 
consumir o embolcallar-lo en paper d’alumini. Per tant, es preveuen els residus d’aquest paper 
d’alumini. En aquest cas, és una subvenció que ja varem demanar, que ens va atorgar la 
Diputació de Barcelona, que va ser de 2.700 € per la compra d’aquests Boc’n roll; i com ja vaig 
explicar altres vegades, dins el projecte de la compra de Boc’n rolls, varem fer una compra 
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conjunta amb tres municipis – concretament, amb Navarcles i amb Sant Andreu de la  Barca. 
Amb aquesta compra conjunta i amb aquests diners que cada Ajuntament rebia o que cada 
Ajuntament posava, hem aconseguit abaratir el preu unitari dels Boc’n rolls; i amb els mateixos 
diners que ens donava la Diputació de Barcelona, amb aquests 2.700 € podíem comprar 720 
unitats de Boc’n roll, ara hem pogut amb aquesta compra conjunta, com que ampliem el volum 
que comprem a l’empresa, ens abarateix el cost unitari i hem pogut aconseguir 248 Boc’n rolls 
més pels mateixos diners. Sapiguem doncs, que aquests Boc’n rolls han anat destinats a una 
franja d’edat de les escoles, les tres escoles que tenim i de l’institut i que ja se’ls n’ha fet 
entrega; que darrera aquesta entrega hi havia un treball – que, per cert, des d’aquí, no sé si es 
pot felicitar, però felicito, en aquest cas, a les escoles, a les AMPAs i a les direccions de les 
escoles  per la col.laboració que han tingut amb la setmana de la prevenció de residus. Per 
l’entrega, l’única condició que els posava – bé, condició – cooperació i cooperació en la 
divulgació de respecte al medi ambient, era que fessin un treball previ de prevenció de residus. 
Cadascuna d’elles l’ha fet o la durà a terme, l’ha engegada i la durà a terme durant el curs 
escolar, i entregarà als seus alumnes aquests Boc’n rolls. Per cert, deixeu-me dir que el Boc’n 
roll posa a l’eslògan “Que re-aprofiti”. Ja està, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, Xavier. Passo la paraula a la regidora Cristina Múrcia, que 
també ens comentarà un parell de punts.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, bona nit. Des de l’àrea de 
Serveis Socials, com ja ve sent habitual, volem informar-vos dels diferents ajuts atorgats a 
famílies del nostre municipi. En quant a ajuts individualitzats, per poder cobrir necessitats 
bàsiques com despeses de llum, gas, etc, s’han fet un total de 13 ajuts a 13 famílies per un 
valor de 1.357,94 €; en quant als ajuts que destinem a compra de llibres de text i material 
escolar, les beques escolars, s’han destinat 712,44 € a 5 famílies del nostre municipi; i en quant 
a les beques esportives per nens amb risc d’exclusió social, l’import ha estat de 1.091, 50 €, 
distribuïdes en sis famílies del nostre municipi, també.  
 
Llavors, l’altra qüestió que volíem comentar-vos és que s’ha iniciat el procés selectiu per tal de 
poder cobrir la persona que es farà càrrec de l’aula socioeducativa, que , en principi, 
començarà el mes de gener i que s’ha començat a treballar en aquest procés i en la creació 
posterior de la borsa. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Cristina. A continuació li passo la paraula al regidor Tomàs 
Casero que també ens comentarà algun punt.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, gràcies. 
Un acord proposant un conveni de pràctiques per a la formació d’un delineant : tenim una 
persona en pràctiques a baix als serveis tècnics; un delineant, que ja en varem tenir un altre ja 
fa un temps, en conveni de pràctiques, cosa que ens ajuda molt a fer treballs de camp i a fer 
moltes de les feines que tenim previstes dins els serveis tècnics.  
 
I la segona és que varem fer una aprovació inicial d’un document tècnic, que si tampoc no 
passa res, al contrari, la propera Junta de Govern Local farem la contractació : és un projecte 
d’ordenació de passos de vianants i semafòrics a la carretera de Vic. Això té un pressupost 
d’aproximadament 45.000 € ´- falta molt poquet – amb IVA inclòs i es tracta de fer una 
reordenació que nosaltres considerem que és bastant beneficiosa pel municipi en el sentit 
d’adequar uns passos de vianants, sobretot aquesta franja d’aquí propera al carrer Sallent – hi 
posarem dos passos de vianants molt propers – i un altre davant , més o menys, on ara hi ha el 
Banc de Sabadell; dues actuacions més a prop del carrer German Duran; i bàsicament, 
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l’actuació seria aquesta. En principi, considerem que aquesta és una reordenació que ens 
ajudarà a que els vianants i el trànsit de vianants que hi ha per la carretera de Vic sigui bastant 
més fluida que la que actualment hi ha, perquè tenim molts trams diferenciats i, a vegades, tots 
sabem que hi ha molta gent que passa i que creua la carretera pel lloc que no és el més 
adequat. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Per últim, li passo la paraula al regidor Isidre 
Malagarriga.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Hola, bona nit. Bé, dins 
la campanya de dinamització comercial, en el Pla Concerta 2012, hem comprat 1.500 bosses 
plegables, de les quals se’n subvencionen una part d’elles per la Diputació de Barcelona; i 
seran repartides en els comerços del nostre poble properament, perquè han arribat aquesta 
setmana. Suposo que aquestes festes ja us les donaran. Ens han costat 1.984,40 € amb IVA 
inclòs. I com he dit abans, una part d’elles són també subvencionades per la Diputació de 
Barcelona. Res més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Isidre.  
 
 
A continuació la Presidència informa que s’ha d’aprovar la urgència d’una moció fora de l’ordre 
del dia en relació amb les pretensions del Ministerio de Educación contra el model d’immersió 
lingüística. 
 
És una moció que es basa en el text acordat pels portaveus dels grups municipals a l’antesala 
del ple, acordant-se que serà tractada en la present sessió.  
 
La votació de la urgència s’acorda per unanimitat , passant-se seguidament a ser sotmesa a 
consideració del ple la següent :  
 
6. Moció conjunta de tots els grups municipals en defensa del model d’escola catalana.  
 
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), elaborat 
pel Ministerio de Educación i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per part del 
ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model d’immersió 
lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura de 
llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament, 
sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.  
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en matèria 
d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu 
que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de 
coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 
resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. 
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Pels motius exposat, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprova la següent moció, adoptant 
els següents 
 
ACORDS :  
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministerio de Educación, que pretén un sistema 
educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la 
igualtat d’oportunitats per tot l’alumnat.  
 
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti 
a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.  
 
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està 
en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells 
el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
Quart.- Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les 
ingerències del govern de l’Estat vers el model catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a 
sumar-se a les mobilitzacions promogudes per Somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, 
social, polític i cultural d’arreu del país.  
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes, al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a Somescola.cat.  
 
 
Sr. Alcalde-President : Acabat aquest punt núm. 5 i abans de passar al sisè, passem a aquest 
punt sobrevingut de la Moció en defensa del model de l’escola catalana. Hi ha aportacions per 
part dels grups municipals. En primera instància, durant el dia d’avui, el grup municipal de CIU 
ha entrat una instància a registre per proposar aquesta moció. Així mateix, per part d’altres 
grups municipals, pràcticament per la totalitat perquè aquesta setmana ha estat un tema que 
crec que tots ens l’hem sentit molt nostre, perquè el tema dels nostres infants i de la seva 
educació, si més no, cal que ens el fem sempre molt nostre. I per part del grup d’Imagina’t 
també hi havia un text que es volia , si més no, proposar; per part del PSC també; i per part de 
GfP, també hi havia algun comentari. Essent així, doncs, i en una breu reunió que heu fet els 
portaveus, s’ha acordat proposar això i el text, si us sembla, el llegeixo jo o us sembla que el 
llegeixi algun portaveu en concret. Per tant, el text que incorporarem en aquesta acta del Ple 
d’avui diu : ( L’alcalde llegeix la moció ). A partir d’aquí, els portaveus, si voleu afegir els 
comentaris envers al què significa per vosaltres aquesta moció. Agustí Masana.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Bé, 
jo, com que ha estat una moció que ha estat entrada tot just començar el Ple i sí que creiem 
que també és molt important pels moments que està vivint, hi hem fet les nostres petites 
aportacions – que agraeixo que s’hagin acceptat, tot i que malauradament també ens hagués 
agradat que hi figurés el Sr. Wert com a persona non grata, com a punt que també hi havíem 
posat. Però com que hem decidit democràticament entre tots els portaveus, acceptem i 
votarem a favor.  
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Tomàs Casero.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, gràcies. 
Vejam, nosaltres, el nostre punt de vista, diem i afirmem que avui en dia, a data d’avui, l’escola 
catalana té un model educatiu que està consolidat, que està basat en la no separació dels 
infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials 
per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats. Per nosaltres, són bàsiques aquestes dues paraules que hem dit : la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap nen o cap nena de Catalunya acaba la seva 
escolarització obligatòria, sense dominar les llengües oficials del país. Aquest projecte de llei, 
apart d’aquest fet concret de la llengua que per nosaltres és molt important, però que no és 
exclusivament l’únic, perquè també segrega socialment a l’alumnat, responent a una voluntat 
que és exclusivament ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors, menystenir la diversitat i 
la riquesa personal i cultural de les comunitats autònomes en general i de la catalana, de 
Catalunya, en particular. Nosaltres manifestem el nostre total desacord amb aquesta voluntat 
recentralitzadora, retrògrada i segregadora del ministre Wert, que abans ens comentava el 
regidor Agustí Masana, la seva opinió sobre la seva persona.  
 
Des del punt de vista educatiu, es dóna un pas enrere en la participació democràtica en el 
sistema educatiu, perquè crea una direcció de centre vinculada amb el govern i no amb 
l’escola, cosa molt important, perquè despulla el consell escolar del centre de les seves 
competències i de les seves funcions de govern del centre, i només es converteixen en òrgans 
consultius. Si creiem que les famílies han de participar més a les escoles, despullar el consell 
escolar de qualsevol capacitat decisòria va en direcció contrària. Aquesta llei ho afavoreix. Es 
torna a fer una centralització de les decisions; incrementa el percentatge d’assignatures 
curriculars determinada pel govern central - evidentment, això atempta clarament contra la 
llengua catalana-; les assignatures optatives passen a ser una anècdota, enlloc de ser una via 
per a la creativitat, per a la innovació, per a la flexibilitat i per a la adaptació; reforça el 
classisme i la desigualtat, recolzament a la discriminació entre sexes i configuració d’un sistema 
d’educació dual - surt molt perjudicada l’educació pública, de la qual nosaltres som ferms 
defensors-; s’introdueix un nou sistema de segregació de l’alumnat a partir dels 13 anys;  i el 
projecte blinda els concerts econòmics de les escoles que separen per sexe, escoles que són,  
per regla general, elitistes i que pertanyen a un determinat grup religiós – no cal que diguem el 
nom.  
 
I des d’una vessant més política, així com el regidor Agustí Masana ha parlat de la reprovació 
personal del ministre, com que nosaltres creiem que això és una visió molt ideologica, en 
aquest cas, de l’educació, però de com vol el Partit Popular que sigui la societat catalana i 
espanyola, considerem que també CIU , dels que tenim aquí el grup municipal, ha de trencar o 
hauria de trencar de forma immediata amb aquells acords que tenen vostès amb el Partit 
Popular arreu del nostre país. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Li passo la paraula  a la portaveu de Gent fent 
Polbe, la Marta Flotats, que a més és regidora d’Ensenyament del nostre municipi. Endavant.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : I mestra.  
 
Sr. Alcalde-President : I mestra. Endavant, Marta. 
 



 
  
  
  
  
  
         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 
18

Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Hola, bona nit a tothom. Tal com 
hem comentat altres vegades, el grup municipal de Gent fent Poble no té un color polític 
determinat, però sí que ens sentim catalans i a favor de la defensa de la nostra llengua i la 
nostra cultura i la nostra identitat com a país. És per això que després de les declaracions 
d’aquesta últims dies del ministre Wert i d’aquest esborrany de llei de qualitat educativa 
elaborada pel Ministeri, creiem totalment necessari manifestar el nostre desacord amb aquesta 
llei que amenaça greument el nostre model d’immersió lingüística; i, per tant, votar a favor 
d’aquesta moció per traslladar al Parlament i a les altres administracions i entitats que hem 
afegit als acords en defensa de l’escola catalana i de la nostra llengua. Jo personalment no 
vaig viure l’etapa de repressió catalana de Franco, però em sembla que no n’estem massa 
lluny. I això, evidentment, ho hem de tallar com sigui.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. CIU, Mercè Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, sí, en primer lloc, 
m’agradaria agrair que s’hagi tingut en compte aquesta moció presentada a última hora i amb 
un temps així molt ràpid, però que entenem que tenia la urgència perquè fos acceptada i 
aprovada. Agrair-vos la predisposició de tots a acceptar-la i llavors convidar-vos a que la 
presentéssim conjuntament, que faltaria posar-ho a l’encapçalament de la moció, si us sembla.  
 
Sr. Alcalde-President : Correcte.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... que la presentéssim en 
conjunt tots els grups municipals. Respecte la moció en si, creiem que és totalment 
indispensable que actuem, està clar que el govern espanyol i a resultes de tot el què ha passat 
a Catalunya, ens voldrà posar el peu al coll; quina millor manera que començar a coartar 
l’educació dels nostre fills, que és la base primordial d’una cultura. I, per tant, hem de fer tot el 
què sigui necessari perquè el govern espanyol no s’envalenteixi i no comenci a fer actuacions 
que estem segurs que en vindran moltes més i que ens hi haurem de posar molt seriosos. 
Agrair-vos a tots això, que hi hagi aquesta adhesió, que puguem presentar aquesta moció 
conjunta i esperem que tingui els seus fruits. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, moltes gràcies a tots. Per tant, passem a la votació. ( Es 
procedeix a la votació ). Jo li lliuro aquest document que he llegit al Sr. Secretari perquè 
l’incorpori a l’acta, afegint aquest aspecte que és presentada conjuntament per tots els grups 
municipals.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 
7. Aprovar l’aplicació del disposat al RDL 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat 

pressupostària i de forment de la competitivitat i de la Llei 2/2012, de pressupostos 
generals de l’Estat, en relació a la supressió de la paga extraordinària al personal.  

 
Vist l’expedient tramitat per la declaració d’un crèdit com a no disponible en aplicació per les 
entitats locals d’allò disposat als articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 22/2012, de 
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pressupostos generals de l’Estat pel present exercici, relatiu a la supressió de les pagues 
extraordinàries al personal al servei de les administracions públiques.  
 
Atès l’establert a l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.  
 
Vist l’informe d’Intervenció i de Secretaria, obrants a l’expedient.  
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la 
Comissió Municipal Informativa  de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la declaració de no disponibilitat de les aplicacions pressupostàries, segons 
consta a l’informe de la tècnic de Recursos Humans, obrant a l’expedient, per import de 
160.993.13 €, de conformitat amb l’establert a l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 
22/2012, de pressupostos generals de l’Estat pel present exercici, quedant aquests afectats a 
allò que estableixin futures lleis de pressupostos de l’Estat.  
 
Segon.- Donar compte del present acord a Intervenció per tal que procedeixi a realitzar les 
anotacions comptables i pressupostàries corresponents.   
 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Xavier Racero comentarà, doncs, .... 
 
..... 
 
Sr. Alcalde-President : Doncs fem que ho comenti la regidora Manoli Martín. Endavant.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. Bé, ja hem sentit molt 
a les notícies que el tema de les retallades, .... En aquest sentit, el què no s’ha explicat per la 
televisió és com ho havien de fer els ajuntaments per a fer aquesta retenció de la part 
proporcional de la paga de Nadal o la paga de Nadal, per dir-ho d’alguna manera. Representa 
que l’import aquest que ha dit el Vicesecretari, de 160.993 € ara es posarà en una mena de pot 
i es quedarà aquí fins que es decideixi que es farà en un termini d’aquí al 2015. Això, a nivell 
d’Ajuntament, ens hem vist obligats a fer-ho, tot i que sabem que és un perjudici a nivell de 
treballadors, perquè molts d’aquests treballadors ja havien cotitzat per la seva paga de Nadal, 
part de la seva paga de Nadal. I això no només en aquest sentit, sinó en el sentit que crea un 
malestar dins el què és la forma de treballar de l’Ajuntament. Però bé, tot i així, hem seguit les 
ordres que ens demanen des del govern central i fem aquesta retenció de crèdit a l’espera que 
determinin de cara al 2015 què es farà amb això.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Els portaveus : per part del PSC alguna aportació ? 
Endavant,Tomàs.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Això és el què 
vulgarment es diu “un trágala”, hem d’aprovar una cosa tot i que no es agradi. A nosaltres ens 
agradaria fer esment de dues de les ... del què diu el Reial Decret Llei aquest famós, 20/2012 : 
són mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària, aquí fica al mateix calaix aquells que no 
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ho han fet bé, aquells que – considero, considerem – que ho hem fet bé i tenim capacitat 
pressupostària com per pagar els acords a què arribem amb els nostres treballadors. I la 
segona, que és d’una fina ironia per no dir una altra paraula : el foment de la competitivitat , 
detraient als treballadors una paga precisament per això per la competitivitat. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Per part de CIU ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, nosaltres els votarem a 
favor d’aquest punt, no evidentment perquè estiguem d’acord ni trobem coherent i lògic que es 
faci, però sí que entenem que es troben obligats a presentar-ho. I en això els donarem el nostre 
suport perquè no se sentin tant sols en aquesta mesura. Bé, fent referència a unes paraules 
que ha dit el Tomàs que m’ha fet gràcia, que ha dit “els que no ho hem fet malament, sinó que 
crec que ho hem fet bé”, doncs, li agafo una miqueta d’aquest “bé” perquè entenc que vostès 
van trobar un Ajuntament amb disposició de poder tenir una estabilitat pressupostària i em 
quedo una miqueta d’aquest “bé” que diu vostè que ho han fet. Li posarem a l’anterior equip de 
govern, si li sembla bé. No m’has entès, Tomàs.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ah.  
 
Sr. Alcalde-President : Pot respondre, pot respondre.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : I tant que li 
agafo, Sra. Casals; quan hem dit “hem” em referia no a l’equip de govern, em referia a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en global.  
 
Sr. Alcalde-President : Com a institució.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, repartides les floretes, passem a votar.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
8. Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Bages en relació al finançament 

del servei de transport públic de la comarca del Bages al sistema de tarifes 
integrades de l’ATM de Barcelona. Aportació municipal per l’any 2012. 

 
El Ple, en sessió de 9 de març de 2011, va aprovar l’aportació municipal per a l’any 2011 
corresponent al Conveni de col.laboració a subscriure entre el Consell Comarcal del Bages i 
aquest Ajuntament per al finançament del serveis de transport públic de la comarca del Bages 
al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona.  
 
Aquest conveni va ser subscrit en data 29 de març de 2011, establint la Clàusula cinquena de 
l’esmentat conveni  la seva vigència fins a la liquidació de les aportacions previstes per a l’any 
2011, sense perjudici de la seva pròrroga als termes previstos al pacte següent. 
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El pacte sisè següent estableix que el conveni podrà ser prorrogat per termes anuals, si així 
s’escau, i per acord de els parts mitjançant la formalització dels corresponents protocols 
addicionals.  
 
Per escrit del President del Consell Comarcal del Bages de 25 de setembre de 2012, es 
comunica a l’ajuntament la previsió de l’aportació dels municipis de la comarca per a la 
integració tarifària de l’any 201, així com es tramet  la corresponent minuta del conveni per al 
finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema 
tarifari de l’ATM per l’any 2011, per tal que un cop signat es procedeixi a formalitzar la seva 
signatura.  
 
Atès que queda acreditada l’existència de crèdit disponible mitjançant document AD, obrant a 
l’expedient.  
 
Vist el 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 ( article 50 ); la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local ( 
article 57 ); la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment administratiu comú ( articles 69 i 88 ); i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( articles 303 a 311 ). 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Promoció Econòmica, l’adopció dels següents  
 
ACORDS : 
 
Primer.- Aprovar el text del Conveni de col.laboració a subscriure entre el Consell Comarcal del 
Bages i aquest Ajuntament en relació al finançament de l’adhesió dels serveis de transport 
públic de la comarca del Bages al sistema de tarifes integrades de l’ATM de Barcelona per l’any 
2012. 
 
Segon.- Disposar, d’acord amb les obligacions i deures derivats que estableix el conveni, 
l’aprovació (autorització) de la despesa de 3.420,96 € amb càrrec a la partida pressupostària  
52.441.46.502 de l’exercici 2012 i s’assumeix el compromís ( disposició ) de la despesa per la 
quantitat indicada a favor del Consell Comarcal del Bages en concepte d’aportacions 
municipals que figuren a l’annex 3 d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde de l’Ajuntament per a 
la signatura d’aquest conveni i notificar aquests acords al Consell Comarcal del Bages i a la 
Tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Ens comenta aquest punt el regidor Agustí Masana.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Bé, 
més que res, això és aprovar el text aquest del conveni que és una renovació del què ja es va 
subscriure el 9 de març de 2011, que crec que ja en vareu parlar a la Comissió Informativa de 
Serveis Generals i Promoció Econòmica.  
 
Sr. Alcalde-President : Correcte.  
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Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : El 
dictamen favorable, més que res.  
 
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus ? no ? Per tant, portem a votar aquesta 
aprovació del conveni.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T ), CINC EN CONTRA ( 5 CIU ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ). 
 
 
9. Acord de desistir en el recurs contenciós administratiu núm. 258/2012-BE, interposat 

per l’Ajuntament contra l’Agència Catalana de l'Aigua.  
 
Per acord de ple de 12 de setembre de 2012 es va acordar ratificar l’acord de la Junta de 
Govern Local de 27 de juliol de 2012 mitjançant el qual s’acordava  
 

“Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de 21 de maig de 2012 dictada a l’expedient CVCL07000041 per la 
que es resolt   
 

1. Extingir el conveni de col·laboració signat el 5 de juliol de 2007 per 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament  de Sant Fruitós de Bages per a la 
promoció i execució de les obres d’instal·lació d’un nou dipòsit de capçalera i 
conducció principal d’aigua elevada a Sant Fruitós de Bages ( Bages )” amb un 
pressupost de 1.141.635 més IVA.  
2. Deixar sense efectes des de la data de la signatura de la present 
resolució el pagament de 97.004,86 € que es va comprometre a aportar l’ACA i 
que no han estat justificats d’acord amb el clausulat del conveni.” 

 
Segon.- Encomanar la representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages als 
procuradors inclosos en el poder notarial atorgat davant el Notari Alexandre Nielles 
Sánchez el dia 8 de setembre de 2009 amb  el número 966 dels seus protocols. 
 
Tercer.- Designar com a Lletrat a l’advocat Romà Miró Miró.  
 
Quart.- (...)” 

 
El recurs es va formalitzar davant la Sala del Contenciós Administratiu, secció cinquena, del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el núm. 258/2012-BE.  
 
En data 23 de novembre de 2012, el lletrat de l’Ajuntament encarregat de la defensa d’aquest 
recurs comunica a aquest Ajuntament la resolució de data 16 de novembre de 2012, notificada 
a la representació processal el 23 del mateix mes, per la qual s’emplaça a presentar la 
demanda en el recurs esmentat.   
 
Vist el dictamen emès pel lletrat Romà Miró i Miró, encarregat igualment de la defensa del 
recurs jurisdiccional interposat, en el que s’analitza la viabilitat en l’exercici d’accions judicials 
en defensa dels interessos de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació amb la 
resolució de l’ACA, objecte del recurs; i considerant que per unanimitat dels portaveus dels 
grups municipals s’ha considerat de no portar a terme el recurs contra l’ACA. 
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Vist l’informe de Secretaria, obrant a l’expedient.  
 
Atès l’establert a l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i concordant 52.1.k) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, es proposa al Ple, previ dictamen 
favorable de la Comissió Municipal Informativa  de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Desistir del recurs contenciós administratiu núm. 258/2012-BE que es segueix davant 
la Sala del Contenciós Administratiu, secció cinquena, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya contra la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 21 de maig de 2012 dictada 
a l’expedient CVCL07000041. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al lletrat Romà Miró i Miró per tal que formalitzi el desestiment 
davant la Sala del Contenciós Administratiu, secció cinquena, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.  
 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, aquest punt que ara hem de portar avui a aprovació, que és desistir 
de les accions legals contra l’Agència Catalana de l'Aigua ve a resultes de la decisió de l’ACA 
de no donar la subvenció que, en principi, havia estat aprovada per la construcció dels dipòsits 
d’aigua que hi ha a la Torre del Santmartí, que és el projecte d’abastament d’aigua per un futur 
en el nostre municipi. A l’hora de prendre la decisió, la Junta de Portaveus va valorar de 
demanar un informe a l’advocat Romà Miró perquè ell posés claredat en alguns dubtes que 
teníem i saber quines possibilitats de prosperar. No crèiem que fos necessari embrancar-nos 
en un tema judicial contra l’Agència Catalana de l'Aigua, que tot i crèiem que l’Ajuntament o 
creiem que l’ajuntament té la raó – sinó, no haguéssim anat fins aquest punt, crec – però també 
s’ha de ser sensat i coherent en portar fins a uns extrems més o menys lògics. I d’aquest 
informe de l’advocat es desprenia que les possibilitats de prosperar podien estar a un 50% o 
menor, però en tot cas, la despesa que també havíem de fer a l’Ajuntament – que en definitiva, 
és agafar els diners dels nostres ciutadans i dedicar-los a advocats, procuradors i altres 
històries d’aquest tipus – al final ens podíem gastar tants diners com al final ens podien donar. 
Per tant, si tu no tens clar que puguis guanyar i, en tot cas, guanyant et diuen que potser el què 
pots guanyar és el mateix que t’hauràs gastat, i davant també de la oportunitat també de no 
demandar a l’ACA, que igual demà els necessitem perquè ens vinguin a netejar algun rierol, jo 
com a alcalde vull manifestar que crec sensata la resposta dels quatre portaveus dels grups 
municipals de desistir. Aquesta és la meva opinió, que crec que és compartida. En tot cas, ara 
els portaveus, que digueu la vostra en relació a aquest punt, que ha estat participat i posat en 
comú. Sr. Masana.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : 
Bona nit. Més que res, ratificar les paraules del Sr. Alcalde i la bona entesa que hi ha hagut 
entre els portaveus i també l’explicació del Sr. Romà Miró que ens va venir a fer en persona 
que també va ser de molta utilitat per part de tots, apart de l’informe que va presentar en paper.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, Agustí. Tomàs Casero.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Vejam, 
evidentment, com que això va ser una decisió presa amb tot el consens per part de tots els 



 
  
  
  
  
  
         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 
24

portaveus, el què sí que m’agradaria deixar de manifest des del nostre grup és que nosaltres 
també traiem una conclusió d’un fet com aquest : i és que els governs dels ajuntaments hem de 
ser molt insistents amb les altres administracions perquè compleixin allò amb què ens varem 
comprometre. I aquesta lliçó entenem que l’han d’entomar perquè això no torni a succeir mai 
més, perquè és una pèrdua important d’ingressos de les arques municipals. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Marta Flotats.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Des de Gent fent Poble ens sembla 
que la decisió que s’ha pres en Junta de Portaveus és la més sensata i intel.ligent davant 
d’aquest tema. I per tant, la nostra total conformitat amb aquesta aprovació.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Mercè Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs, en primer lloc, 
lamentar que l’Agència Catalana de l'Aigua al final no ens pagui els diners que s’havia acordat 
que ens donarien. Tots sabem la situació en què està l’ACA i que realment no som l’únic 
ajuntament a qui han denegat o amb qui han trencat convenis, sinó que són molts altres, 
justament perquè no tenen diners per a fer-los efectius. Bé, també penso que és una decisió 
sensata en vistes de l’informe que va fer l’advocat Romà Miró amb les explicacions que ens va 
donar, realment ara embrancar-nos en un procés litigiós era una aventura que tenia un final poc 
aconsellable, segurament, i no val la pena. Però lamentar que el nostre municipi perdi aquests 
diners.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, moltes gràcies. Passem a l’aprovació d’aquest acord.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
10. Aprovació de la destinació del Fons de Cooperació Local, tram de prestació 

supramunicipal.  
 
La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 
divideix la participació dels municipis al Fons de Cooperació Local de Catalunya en dos capítols 
diferents : la participació de lliure disposició per als municipis i la participació per al foment de la  
prestació supramunicipal de serveis.  
 
Per resolució de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, GRI/2189/2012, de 23 
d’octubre, es distribueix als municipis de Catalunya la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 ( DOGC núm. 
6241 de 26.10.12 ). 
 
En l’esmentada resolució es divideix la participació, que en el cas de Sant Fruitós de Bages, és 
de :   
 

a)   Tram de lliure disposició per als municipis 
 

FCLC  LD 2012 Anualitat 2012 Anualitat 2013 
Total atorgat  A pagar A pagar 
143.572,01 € 130.235,58 € 13.336,43 €  
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b)   Tram destinat al foment de la prestació supramunicipal dels serveis  

 
FCLC  Supramunicipal 2012 
Total atorgat 
6.552,17 €  

 
Atès que tal com disposa la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012, els ajuntaments mitjançant acord del Ple han de distribuir 
percentualment la seva assignació pel concepte de prestació supramunicipal de serveis entre 
els ens supramunicipals legalment constituïts i, si és el cas, al Registre d’ens locals de 
Catalunya podent fer-se l’assignació a favor de les mancomunitats i comunitats de municipis en 
les que participi i al consell comarcal corresponent, com també a favor dels consorcis en els 
que participi.  
 
Atès que l’acord del Ple podrà determinar a quines actuacions concretes hauran de destinar els 
ens supramunicipals als que fa l’assignació, els recursos que la Generalitat de Catalunya li 
transferirà per aquest concepte.  
 
Atès que la decisió municipal s’ha de comunicar a la Direcció General d’Administració Local, la 
qual gestionarà les transferències d’acord amb la distribució que hagin efectuat els 
ajuntaments.  
 
Durant l’exercici 2011, el tram de la prestació supramunicipal de serveis ( 11.380,92 € ) es va 
distribuir al 50% entre el Consorci Urbanístic l’Agulla i el Consorci pel Desenvolupament Turístic 
de les Valls del Montcau. El Consorci pel Desenvolupament Turístic de les Valls del Montcau, 
per acord de la Junta General de 25 d’octubre de 2012, va aprovar inicialment la seva 
dissolució, acord posteriorment ratificat pel Ple de l’Ajuntament de 15 de novembre de 2012.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, es 
proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa  de Presidència i 
Serveis Centrals, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Aprovar la destinació del capítol per la prestació supramunicipal de serveis 
corresponent a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a :  
 

Ens supramunicipal : Consorci Urbanístic de l’Agulla 
Actuació : Desenvolupament urbanístic  
Import : 6.552,17 € 

 
Segon .- Comunicar el present acord a la Direcció General de l’Administració Local, al Consorci 
Urbanístic de l’Agulla i a la Intervenció i Tresoreria Municipal als efectes oportuns. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. El regidor Xavier Racero ens comentarà aquest punt.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : El què pretenem aprovar en aquest 
punt és dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012, en aquest cas, el Fons de 
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Cooperació Local de Catalunya que divideix en dos capítols en el que distribueixen als 
municipis de Catalunya la participació en aquests ingressos de la Generalitat i està integrada 
en aquest Fons de Cooperació Local. En aquest cas, el què aprovem aquí és el tram 
supramunicipal de serveis, que és una quantia de 6.552,17 €. Al 2011 aquest tram mateix 
supramunicipal, va ser d’11.380, això vol dir un 42% menys. Al 2011 teníem dos consorcis; en 
aquest cas, per tant, dues entitats supramunicipals on efectuàvem el 50% d’aquest tram repartit 
en cadascun dels consorcis; malauradament, com ja varem aprovar en el passat Ple, la 
liquidació del Consorci de les Valls del Montcau fa que només tinguem un ens supramunicipal i, 
per tant, tota la quantia que toca a Sant Fruitós per aquest tram – és a dir, aquests 6.500 € es 
destinaran al Consorci Urbanístic de l’Agulla -. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Els portaveus ? Cap dels portaveus vol intervenir ?  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí.  
 
Sr. Alcalde-President : El Sr. Tomàs Casero, endavant.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Només per 
deixar palès que sigui de coneixement públic, el què ens ha atorgat la Generalitat de 
Catalunya, ens ha atorgat 6.552 €, que és bàsicament la meitat del què veníem percebent en 
anys anteriors. És bo que sàpiga la ciutadania que l’Ajuntament, en aquests recursos, va 
minvant, per part de les altres administracions. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Mercè ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo sí que volia fer la pregunta al 
regidor : aquesta aportació que farem al Consorci de l’Agulla serà a compte de l’aportació que 
fem per habitant o serà suplementària ? Si us ho heu plantejat.  
 
....... 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : No tinc exactament aquesta 
resposta. Aquest tram supramunicipal és el què destinarem a l’Agulla i el tram per habitant que 
tocaria, el desconec, jo.  
 
Sr. Alcalde-President : Si vols, Mercè, en principi, hi ha un acord que s’ha manifestat en les 
reunions que hem mantingut, que s’han fet de les Juntes del Consorci, tant per part de 
l’Ajuntament de Manresa com per l’Ajuntament de Sant Fruitós, que som qui el formem, doncs, 
de potenciar, en la mesura del què és possible, aquest Consorci urbanístic. I portar a terme 
algun dels projectes que es puguin entomar dins el moment econòmic que vivim. Sí que, ara no 
et sabria dir si en alguna acta hi consta, però en tot cas, sí que es va manifestar per part dels 
dos ajuntaments de mantenir l’euro per habitant i de potenciar, diguéssim, en aquest tram 
supramunicipal que no fos en detriment de l’euro per habitant. Manresa, que és qui més diners 
posa, per l’euro per habitant i també pel tram supramunicipal, en principi, es va comprometre, 
evidentment, ens va semblar – en aquest cas, a mi, que estava a la reunió – em va semblar 
que era assumible també pel nostre municipi, en el sentit que hi ha una intenció de fer alguna 
cosa dins aquest Consorci urbanístic. Bé, doncs, si no hi ha cap més intervenció, passem a la 
votació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
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11. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  de modificació del 

termini d’execució del contracte derivat de l’acord marc de subministrament 
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat a la societat mercantil 
Unión Fenosa Comercials, S.L.  

 
ANTECEDENTS 
 

I. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats 
locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL 
amb la relació de preus unitaris que figuren en Annex de l’esmentat acord, havent-se 
formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 
2010 amb una durada inicial de divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de 
desembre de 2011. 

 
II. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena 
del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel 
període de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la 
seva signatura en data 14 de novembre de 2011.    

 
III. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la  modificació del termini 
d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 
1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 
de juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 
2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 
31 de març de 2013, modificació que es va formalitzar entre les parts en data 16 de 
novembre de 2012. 

 
IV. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular 
per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel 
proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, 
fins el 31 de març de 2014,  prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més. 
En la part expositiva d’aquest acord  es preveu un calendari de licitació que finalitzarà 
amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta electrònica  
dins del proper mes de gener de 2013.  

 
V. En data 9 de juny de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,  va 

aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, 
adjudicat pel  Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, SL havent ratificat aquesta adhesió pel que fa a la pròrroga de l’esmentat 
Acord marc, mitjançant acord Plenari de data 14 de desembre de 2011, i formalitzant-
se el contracte amb la mercantil Union Fenosa Comercial,S.L. en data 10 de gener de 
2012. 

 
VI. Vist l’informe de Secretaria  i d’Intervenció emesos sobre la proposta de modificació del 

termini d’execució del contracte derivat de subministrament d’electricitat destinat a les 
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entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), adjudicat a l’empresa Unión 
Fenosa Comercial, SL en els termes i requisits de procediment establerts en l’esmentat 
informe pel que fa a la formalització en document contractual de la modificació del seu 
termini d’execució pel període que va des de l’1 de gener a 31 de març de 2013 i a 
l’adhesió d’aquesta entitat al Consorci Català pel Desenvolupament Local pel que fa a 
l’execució d’aquesta modificació. 

Així mateix en els esmentats informes consta també el caràcter favorable de tots ells sobre 
l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als 
ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en 
l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya, mitjançant la 
signatura del corresponent conveni de col·laboració.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 

‐ Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret-legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara en endavant 
TRLCSP) 

 
‐ Articles 211, 219 i 107.3.d. del TRLCSP sobre modificació dels contractes amb un límit 

a la modificació d’obligatòria acceptació pel contractista, el 10% del preu del contracte). 
 

‐ Articles 156 i 219 del TRLCSP pel que fa la formalització de la modificació del contracte 
mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les parts del 
contracte. 

 
‐ Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 

centralitzada de les Entitats locals. 
 

‐ La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local  (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord 
marc i dels seus contractes derivats. 

 
‐ La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del 

subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de 
l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 

 
‐ 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 sobre competències del Ple municipal 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals 
i Promoció Econòmica, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat 
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 10 de novembre de 2010, 
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pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, d’acord amb les condicions 
econòmiques, amb els preus actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 
2012, i relació de CUPS que figuren a l’annex.  
 
Segon. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat com 
expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.  
 
Tercer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al sistema de contractació 
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses 
categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya. 
 
Quart. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
Cinquè. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Aquest punt ens el comenta el regidor Xavier Racero.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Com ja varem comentar a les 
Comissions Informatives, en aquest punt, aquest acord marc al que l’Ajuntament està adherit 
pel subministrament elèctric, això és perquè ens entenguem diversos municipis s’adhereixen 
dins aquest acord marc pel desenvolupament local. En aquest cas, es fa un plec de clàusules i 
es porta a licitar la companyia que ofereixi més bones condicions i que les compleixi el plec de 
clàusules, per al subministrament elèctric. Fins ara era Unión Fenosa. En aquest cas, es vol 
prorrogar fins al 31 de març, ja que la nova licitació que s’ha de promoure no dóna temps a fer-
la; per tant, caducaria el contracte; i per tant, el què ens sol.licita, se’ns demana, és si volem 
adherir-nos a ells a la proposta de pròrroga amb Unión Fenosa fins que acabi el període de 
licitació d’aquesta nova licitació que estan duent a terme. En aquest cas, es preveu que el 31 
de març es pugui fer efectiva la incorporació de la nova empresa, que seria a la que ens 
podríem adherir en aquest acord marc.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Els portaveus, algun comentari ?  per tant, passem a 
l’aprovació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
12. Ratificar el Decret d’Alcaldia de 27 de novembre de 2012 pel qual s’autoritza al 

Consorci Localret a prorrogar per un any el contracte de serveis de 
telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages resultat del procés de 
contractació centralitzada d’aquests serveis per a diferents administracions locals de 
la comarca i que a ser acordat l’any 2010 a través de la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Consorci Localret.  

 
L’Alcade, en data 27 de novembre de 2012, va dictar el següent Decret: 
 
“Atès que el Consorci LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració,  va aprovar el dia 
17 de novembre de 2005, l’acord marc per a l'homologació de diversos serveis de 
telecomunicacions agrupats en els següents LOTS: 



 
  
  
  
  
  
         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 
30

  
 LOT 1  SERVEIS DE TELEFONIA FIXA, 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
Atès que el Consorci Localret va promoure entre diversos ens locals de la comarca la 
possibilitat d'agregar la demanda de determinats serveis de telecomunicacions per tal de 
minimitzar el seu cost i a la vegada optimitzar l'ús les tecnologies de la informació i 
comunicació, al que aquest Ajuntament va adherir-s’hi mitjançant la signatura d'un conveni de 
col·laboració per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions en veu, mòbil i 
dades, aprovat mitjançant Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2011, ratificat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 21 de juliol de 2011. 
 
Atès que envers als diferents convenis de col·laboració subscrits en diversos ens locals i l'acord 
marc d'homologació esmentat, el Consorci Localret va licitar i adjudicar el contracte derivat pels 
serveis de telecomunicacions en la comarca del Bages, per un període inicial de dos anys i 
amb la possibilitat de ser prorrogat fins un màxim de dos anys més, desglossat en els següents 
lots i empreses: 
 
Lot 1 (veu fixa) a l'empresa Telefónica de España S.A. 
Lot 2 (mòbil) a l'empresa Telefónica Móviles España S.A. 
Lot 3 (dades) a l'empresa Telefónica de España S.A. 
 
Atès que tant el Consorci com la majoria dels ens locals que es varen adherir a la contractació 
centralitzada abans esmentada estan interessats en prorrogar aquest contracte derivat en un 
any més amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara. 
 
Atès que aquest Ajuntament també està interessat en aquesta pròrroga, la qual cosa comporta 
haver d'aprovar una manifestació expressa de conformitat o acceptació davant el Consorci 
Localret per tal que, aquest en el seu nom, prorrogui el contracte derivat. 
 
D’acord a les condicions actuals de servei es fixa el cost de la pròrroga en la quantitat de  
48.926,17  euros, IVA inclòs, la qual es desglossa en els següents imports i anualitats: 

 
- L’any 2012, 1.072,35 euros 
- L’any 2013, 47.853,82 euros 

 
Vist l’informe de la Intervenció municipal respecte de l’existència de consignació pressupostària 
pel que fa a l’any 2012 i a la necessitat de comprometre la despesa futura,  pel que fa a la 
resta, per fer front al cost que comportarà l’esmentada pròrroga, la qual tindrà caràcter de 
despesa pluriennal en els termes que estableix el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004, i que afectarà als exercicis 
pressupostaris en què estigui vigent. 
 
Vist quant antecedeix, i tenint en compte que les competències que la normativa atorga a 
l’Alcaldia en matèria de contractació, han estat delegades a la Junta de Govern Local 
mitjançant Decret de 7 de juliol de 2011. (BOP de 02.08.2011), no obstant ateses les 
circumstàncies exposades de les que es desprèn la concurrència de motius d’urgència per a 
manifestar la voluntat en quant a la prorroga del contracte derivat de serveis de 
telecomunicacions. 
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RESOLC: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages manifesta la seva conformitat a que el 
Consorci Localret prorrogui, per un any més i amb les mateixes condicions econòmiques que 
han regit durant el període inicial, el contracte derivat de serveis de telecomunicacions 
desglossat en les següents fases i adjudicat a les respectives empreses següents: 
 
Lot 1 (veu fixa) a l'empresa Telefónica de España S.A. 
Lot 3 (dades) a l'empresa Telefónica de España S.A. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa que comportarà per aquest 
Ajuntament la pròrroga del contracte derivat, la qual tindrà caràcter pluriennal, de conformitat 
amb el s'estableix en l'article 174 del Reial Decret 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, a més d'emetre el corresponent document comptable i lliurar-lo al 
Consorci abans que dugui a terme l’aprovació d'aquesta pròrroga, de conformitat amb l’informe 
emès al respecte per la Intervenció municipal també descrit anteriorment. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci Localret. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri, a l’haver estat 
l’òrgan que va aprovar l’adhesió al conveni.” 
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals i Promoció Econòmica, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Únic.- Prendre coneixement del Decret d’Alcaldia de 27 de novembre de 2012 transcrit en la 
part expositiva del present acord i ratificar-lo. 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín ens comenta aquest punt.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. L’Ajuntament de Sant 
Fruitós s’ha adherit al què és el Consorci Localret. Un dels avantatges que tenim per estar 
adherits a aquest consorci és el tema de telefonia, tant mòbil, com de dades, com de veu; en 
aquest sentit, nosaltres ens podem agafar a la contractació d’un volum gran que fan a nivell 
d’ajuntaments. Per tant, nosaltres reduïm molt el cost del què és la despesa de telefonia. En 
aquest sentit, hem considerat que funcionava bé de moment i per això donem pas a la pròrroga 
de la signatura d’aquest conveni.  
 
Sr. Alcalde-President : Els portaveus ? Per tant, passem, doncs, a l’aprovació per ratificar 
aquest Decret d’alcaldia.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS (  5 CIU ). 
 
 
13. Donar compte de l’informe corresponent al tercer trimestre 2012 de les obligacions 

pendents de pagament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el RD 
4/2012, de 24 de febrer.  
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Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 i 5.4 de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i en relació 
amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei. 
 
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ......................................................... 50 dies 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ....................................................... 40 dies 
A partir de l’1 de gener de 2013............................................................................. 30 dies 
 
 Nombre Impot % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el 
termini legal 

382 530.677,38 € 63,43% 

Resta de pagaments 212 305.986,92 € 36,57% 
Pagaments totals durant el trimestre 594 836.664,30 € 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de tancament 
del trimestre natural 

14 25.933,44 €  

 
El Ple en pren coneixement. 
 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Xavier Racero ens comenta.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, doncs, és donar compte d’aquest 
informe del tercer trimestre de 2012. En aquest cas, aquesta llei 3/2004, el què indica és que els 
terminis de pagament previstos per la llei, el què és la 15/2010, és de 40 dies. Per l’any que ve, 
que ja estem aquí, a les portes, serà de 30 dies. En aquest cas, és l’informe que ens prepara 
Tresoreria on ens diu els pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal, la resta de 
pagaments i els pagaments que estan fora i que incompleixen el termini legal. Estem en el 63,43% 
dels que complim dins aquests 40 dies. La mitjana, també com sempre, tampoc és gaire més 
elevada. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Per part dels portaveus, algun comentari ?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Només demanar-li al regidor 
perquè doncs, aquestes obligacions que hi ha pendents no s’han pagat en el termini estipulat.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : No disposo de tots aquests 
pagaments, la motivació concreta de cadascun i l’estudi concret de cada factura que ha pogut 
incomplir el termini. Però, en tot cas, segueix una distorsió que segueix el què és habitual, en 
aquet cas de tot el procés de reconèixer les obligacions i de pagar factures. Li dic que desconec 
completament aquests 14 i aquesta resta de pagaments a què són deguts; moltes vegades també 
és el sistema que tenim nosaltres per aprovar. Justament ja estem parlant d’adequar-nos al 
següent termini, que per l’any 2013 hem de pagar a 30 dies; doncs el nostre sistema d’aprovació 
de despesa, que és per Juntes de Govern Locals – que com vostès saben, es celebren en dues 
vegades al mes – depèn de com arribi la factura i com estigui el procés de validació pot penalitzar 
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el complir el termini fixat. I estem a punt de prendre mesures per corregir i per adequar-nos al 
pagament de 30 dies.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, si m’ho permet el Sr. Racero, 
dir-li que ja fa mesos que nosaltres varem presentar una proposta per poder avançar-nos a la llei i 
poder pagar a 30 dies, que vostès no varen acceptar, però és que a més hem arribat a final d’any i 
encara no han arreglat aquest procés per poder fer els pagaments en el termini.  Sabent que tenim 
disponibilitat o liquiditat per a poder fer els pagaments quan toca, ens sap greu que realment 
s’endarrereixin per un motiu d’organització interna. No sé, vull dir, que els agrairem que ho facin 
ràpidament i que ho solucionin d’alguna manera perquè la gent pugui cobrar com més aviat millor, 
perquè entenem que és fonamental en aquests moments que la gent tingui els seus diners. Que 
entenc que ho faran, però vull dir que estaria bé que això ja estigués fet, que ens hauria agradat 
que realment ho haguessin fet abans i tot això s’hagués alleugerit abans i la gent pogués cobrar 
abans, ja que som un Ajuntament que podem pagar les factures quan toca. Ja està, gràcies.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : No afegiré res més. Recullo les 
paraules : quan varem parlar també .... Em contradic, perquè dic que no afegiré res més, però 
acabo fent-ho : en aquest cas, quan varem estar parlant d’aquesta proposta que el vostre grup 
municipal ho va fer i òbviament, l’organització i el sistema no és diferent d’una legislatura  a l’altra, 
sempre han estat aquests aprovacions de les obligacions reconegudes; per tant, no hi ha hagut un 
canvi. L’estudi passa, una de les opcions passa per realitzar algunes avocacions que té l’alcaldia 
de la Junta de Govern Local. És un fet també constatable que no hi ha gaires distorsions d’un 
funcionament normal durant els exercicis tant al 2011 com al 2012 s’ha seguit realitzant aquests 
pagaments. L’estadística ens diu que no hi ha hagut un augment, perquè ara haguem de fer 
pagament a 40 dies o abans que havíem de fer 50, que els números o els percentatges de 
pagaments en termini o fora de termini, siguin exageradament diferents o divergents. En tot cas, 
òbviament, ja li vaig repetir que els proveïdors tampoc es queixen perquè puguem pagar a 47 dies 
o a 45. òbviament, m’agradaria molt poder-ho fer a 40 dies i si pot ser, menys. Com que estem 
parlant de mitjanes, algun proveïdor ho rep al cap de 20 dies i algun proveïdor el rep al cap de 47. 
Per tant, com que no podem estudiar cada proveïdor quan ho rep, doncs, algun ho reben amb una 
mitjana molt per sota, amb uns dies molt per sota del què marca el termini de la llei i els altres una 
miqueta per sobre. Jo crec que els he de transmetre en aquest cas o agafin la confiança que això 
ho resoldrem i és pel bé comú; i entomo les paraules que vostè diu, que òbviament, hem de 
complir amb això.  
 
Sr. Alcalde-President : En tot cas,  per tancar, estem parlant que l’Ajuntament  de Sant Fruitós ha 
dut a terme un total de 594 pagaments i que hagin estat fora d’aquests 40 dies, són 14. És per 
tenir una idea del drama. De gairebé 600 factures pagades, 14 ha estat fora d’aquest termini.  
 
.... 
 
Sr. Alcalde-President : I en tot cas, la organització interna a la qual vostè ha comentat Sra. 
Casals,... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Són dues-centes..... 
 
Sr. Alcalde-President : ... Resta de pagaments : 212;  i d’obligacions pendents de les quals estiguin 
complint el termini legal : 14. A data del tancament trimestral diu : obligacions pendents de les 
quals estiguin complint el termini, 14.  
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Però que s’estan fent fora del 
termini, 212 i són 300.000 €. Són molts diners.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, i que incompleixin, són 14, al tancament del trimestre.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En el termini del trimestre, però fora 
de termini. 
 
Sr. Alcalde-President : En el termini del trimestre. Per tant, hi ha un sistema d’aprovació de 
factures que és a través de la Junta de Govern Local i aquesta aprovació porta que, a vegades, el 
mesos són com són, i aquest calendari no l’hem fet nosaltres, que és que no una setmana sí i una 
setmana no, hi ha Junta de Govern Local. Perquè les fem el primer i el tercer dilluns de cada mes i 
de tant en tant, hi ha algun mes que s’estira amb gairebé cinc setmanes. Per tant, en algun cas, i 
sempre a cada trimestre, et trobes que entre una Junta de Govern Local i una altra, no passa una 
setmana, sinó dues. Evidentment, quan en passen dues, més l’altre dilluns són tres, ja t’has menjat 
vint dies i escaig llargs; i entre la data que ha arribat la factura, que la passes i que l’acabes 
pagant, és possible que ens excedíem d’aquests 40 dies. No és possible, no : està constatat que 
ens passem d’aquests 40 dies. D’aquí, això que comentava el regidor i que hem estat parlant des 
d’alcaldia, des de la regidoria d’Hisenda i des d’Intervenció, d’aplicar un sistema que, en comptes 
de pagar les factures a través de l’aprovació de la Junta de Govern Local, que es fan quan es fan, 
fer-les a través de Decrets o d’algun altre sistema que des d’alcaldia es pugui avançar. Perquè 
sinó, està clar que no complirem els 30 dies. I això, no Sant Fruitós, no; ni Sant Fruitós, ni cap 
Ajuntament. Per tant, és aquest el cas i és cert que hem de complir aquests 30 dies. Bé, queda 
donat compte d’aquest informe.  
 
 
14. Donar compte dels informes de reparament de l’Interventor municipal. 

En compliment del què disposen els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, es dóna compte al 
Ple dels informes emesos per la Intervenció de fons municipals i que consten mitjançant 
carpeta específica, a la documentació a disposició de tots els grups municipals i que s’ha elevat 
al Ple.  
 
El ple en pren coneixement.  

Sr. Alcalde-President : Igualment, el Sr. Xavier Racero ens comentarà aquests informes.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bé, aquest donar compte respon a 
elevar al Ple els informes emesos des de la Intervenció, en el qual avalua els expedients que 
s’han de fiscalitzar i realitza els seus informes, tant de fiscalització com d’Intervenció. Per tant, 
elevem al Ple amb un expedient on es recullen els informes de l’Interventor perquè els puguem 
debatre, si s’escau.  
 
Sr. Alcalde-President : Els portaveus ? Doncs, queda donat compte.  
 
 
15. Donar compte de la sentència núm. 211/2012 del Jutjat contenciós administratiu 

núm. 3 de Barcelona ( recurs núm. 282/2009-V ).   
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Relació de fets 
 
1. El XXXX va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós d’11.6.08 pel qual es resolen les al·legacions i s’aprova 
definitivament l’expedient d’imposició i ordenació  per a la execució de les obres del 
projecte de reasfaltat per als vials de la urbanització de les Brucardes i s’aproven les 
quotes provisionals. de les mateixes i el padró de quotes provisionals. 

 
2. En data 22 de novembre de 2012 ( amb registre d’entrada número 4572 ) ha tingut entrada 

en aquest Ajuntament testimoni de la sentència del magistrat jutge del JCA núm. 3 de 
Barcelona de 3 de setembre de 2012 que declara la inadmissibilitat del recurs, la qual ha 
estat declarat ferma, del qual se n’ha donat trasllat a aquest Ajuntament als efectes legals 
oportuns, amb devolució de l’expedient administratiu corresponent, havent d’acusar rebuda 
i indicar al Jutjat l’òrgan encarregat del seu compliment en el termini de 10 dies.  

 
3. De la recepció de l’expedient, cal procedir  a acusar-ne la rebuda i a indicar que donat el 

caràcter favorable a les pretensions municipals, no cal dictar actes d’execució, llevat de 
continuar el procediment de recaptació de les quotes de les contribucions especials, 
indicant, si s’escau, al Jutjat l’òrgan encarregat del seu compliment, tal com estableix 
l’article 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.  

 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal 
Informativa  de Presidència i Serveis Centrals,  l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentat del contingut de la sentència núm .  211/2012 dictada pel JCA núm. 
3 de Barcelona, recaiguda en el recurs núm. 282/2009-V, interposat per XXXX, per la qual es 
declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat.  
 
Segon.- Comunicar l’acord precedent al JCA núm. 3 de Barcelona. 
 
Tercer.- Donar trasllat a la Intervenció – Tresoreria municipal als efectes pertinents.  
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
Sr. Alcalde-President : En aquest cas, és una sentència en relació a l’ordenació per l’execució 
de les obres del projecte de reasfaltat dels vials de la urbanització de Les Brucardes. Hi ha 
sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona i que declara la 
inadmissibilitat del recurs que va presentar aquest ciutadà. Per tant, aquesta és la situació en 
relació a aquesta denúncia. Els portaveus, algun aclariment ? Doncs, queda donat compte 
d’aquesta sentència.  
 
 
16. Aclariments de redacció de les ordenances fiscals núm. 1 i 3, reguladores de l’Impost 

de Béns Immobles i  de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, respectivament.  
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 d’octubre  de 2012 va aprovar provisionalment la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013, de conformitat amb el text que 
s’adjunta com a Annex.  
 
Com és de veure en aquest Annex, en la part relativa a la modificació de les Ordenances 
fiscals núm. 1 i 3, reguladores de l’Impost de Béns Immobles i  de l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica, aprovat per acord plenari de 26 d’octubre de 2012 es va establir el següent:  
 

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 
 
A efectes fiscals d’aquesta ordenança, s’assimila la família nombrosa a la família 
monoparental.  
 
En concret, es modifiquen els articles 5.3, que queda amb el següent redactat :  
 

“Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició 
de titulars de família nombrosa o família monoparental en la data de 
meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació de la quota íntegra, 
d’acord amb la següent taula: 
 

Valor cadastral de l’habitatge  Bonificació 
Fins a 100.000 € 45 % 
De 100.001 € en endavant  35 % 

 
 
S’incorpora un nou tipus de bonificació : 
 

“3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o 
elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la 
normativa urbanística o les ordenances municipals. 
 
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de 
l'Administració competent. 
 
Per a gaudir d'aquesta bonificació, s'haurà de presentar davant la hisenda 
municipal la següent documentació acreditativa:  
 
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència 
urbanística, el qual ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament 
tèrmic o elèctric de l'energia solar.  
 
- Que s'acrediti la seva implantació amb el certificat final d'obra, acompanyat 
del certificat de fabricació de la instal·lació.  
 
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de 
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència 
cadastral.” 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Es modifica en el sentit següent:  
 
A l’article 5.b), es suprimeix el text “ que hagin establert conveni amb l’Ajuntament”. 
 
A l’article 5.c), bonificació per vehicles elèctrics i bimodals ( híbrids ) s’incrementa el 
percentatge de bonificació del 25% a 30%, per tipus de carburant utilitzat ( 
mediambientalment sostenible :  
 

“c) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles que,  per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels 
seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.  Per a gaudir 
d’aquesta bonificació caldrà aportar :  
 
- Còpia del permís de circulació del vehicle 
- Còpia de la fitxa de característiques tècniques del vehicle” 

 
L’acord de modificació provisional de les ordenances fiscals per l’exercici 2013 es va sotmetre 
a informació pública mitjançant anunci publicat al BOP de 8 de novembre de 2012, tauler 
d’anuncis i web municipal per a coneixement general i als efectes de poder presentar 
al·legacions, trobant-se actualment encara en període d’exposició pública.  
 
Durant el període d’exposició pública l’Organisme de Gestió Tributària s’ha posat en contacte 
amb la regidoria d’Hisenda d’aquest Ajuntament fent observacions al redactat de les 
ordenances fiscals 1 (Béns Immobles)  i 3 (Vehicles de Tracció Mecànica) provisionalment 
aprovades per l’exercici 2013. La regidoria d’Hisenda ha mantingut converses tant amb la unitat 
Bages-Berguedà de l’ORGT com amb el responsable dels serveis d’IBI de la Diputació de 
Barcelona, donant com a resultat els següents aclariments a fer pel que fa a les ordenances 1 i 
3 per l’exercici 2013: 
 

- Pel que fa a la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost de Béns Immobles 
en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia 
provinent del sol, s’indica a l’Ajuntament que fora bo optar per l’opció de redacció del 
model tipus d’ordenança de la Diputació de Barcelona  que estableix un període 
temporal per la mateixa.   

 
- Pel que fa a la bonificació del 30% de la quota de l'Impost de Vehicles de Tracció 

Mecànica a favor de titular de vehicles que per la classe de carburant utilitzat, o per les 
característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte 
ambiental caldria detallar quins són aquests tipus de vehicles que poden gaudir 
d’aquesta bonificació, per tal de que l’organisme gestor de l’impost pugui aplicar la 
mateixa amb precisió. 

 
L’article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment administratiu comú, estableix que els administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels particulars, els errors materials 
de fet o aritmètic existents en els seus acords; i  l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que 
la competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.  
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Caldrà, en conseqüència, procedir amb la major urgència a l’aclariment i publicitat dels 
aspectes esmentats i esmenar la redacció de dites ordenances dins el tràmit d’informació 
pública per tal que puguin ser objecte de general coneixement.  
 
Per tot això i a la vista de l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal 
Informativa  de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció del següent  
 
ACORDS :   
 
Primer.- Modificar, d’acord amb les recomanacions fetes per l’Organisme de Gestió Tributària i 
la Diputació de Barcelona,  la redacció  de l’annex de l’acord plenari de  26 d’octubre de 2012 
pel qual s’aprova la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost de béns 
immobles en quant a la nova bonificació establerta a l’article 5.3 per  energia solar (havent-se 
detectat que ha d’ésser l’apartat 4 i no el 3 de l’esmentat article), en el sentit que on diu: 
 
 “3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en 
els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent 
del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals. 
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors 
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 
Per a gaudir d'aquesta bonificació, s'haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent 
documentació acreditativa:  
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha 
d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.  
- Que s'acrediti la seva implantació amb el certificat final d'obra, acompanyat del certificat de 
fabricació de la instal·lació.  
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.”  
 

Ha de dir :   
 
“4. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els 
quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del 
sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals. És 
requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que 
disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 
Per a gaudir d'aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la 
hisenda municipal la següent documentació acreditativa:  
- Cèdula d’habitabilitat. 
- Certificat d’homologació dels col·lectors.  
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha 
d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.  
- Que s'acrediti la seva implantació amb el certificat final d'obra, acompanyat del certificat de 
fabricació de la instal·lació.  
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de dos anys i es 
mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
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L’efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l’exercici següent a la data de la 
sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a aquell en 
què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. ” 
 
Segon.- Modificar, d’acord amb les recomanacions fetes per l’Organisme de Gestió Tributària,  
la redacció  de l’annex de l’acord plenari de  26 d’octubre de 2012 pel qual s’aprova la 
modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica en quant a la bonificació establerta a l’article 5.c) per  determinats vehicles, en el 
sentit que on diu: 
 
 “c) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es 
considera que produeixen menor impacte ambiental. Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà 
aportar: -còpia del permís de circulació del vehicle. -còpia de la fitxa de característiques 
tècniques del vehicle”. 
 

Ha de dir :  
 
 “c) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
elèctrics i bimodals (híbrids),els quals es considera que produeixen menor impacte ambiental.  
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar: -còpia del permís de circulació del vehicle. -
còpia de la fitxa de característiques tècniques del vehicle“. 
 
Tercer.- Donar publicitat a aquests acords, fent saber que no comporta l’ampliació del termini 
de presentació d’al·legacions.  
 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor d’Hisenda, el Xavier Racero, ens comenta aquest punt.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, doncs aquest punt és 
realitzar els aclariments de redacció en dues de les ordenances que ja varem aprovar 
provisionalment i que ara estan en període de publicació i al.legacions. En aquest cas, tal com 
varem comentar a les Comissions Informatives amb els grups municipals, es tracta de 
l’ordenança fiscal núm. 1, que és l’IBI, en el seu concepte de bonificació, en el seu punt cinquè 
on s’incorporava la bonificació que implantació de l’energia solar. Des de l’Organisme de Gestió 
Tributària i de la Diputació de Barcelona ens indiquen aquesta millora en el redactat, que la part 
dispositiva l’ha llegida el Sr. Vicesecretari. La única diferència, com varem comentar a les 
Comissions Informatives, és aquest període de vigència en la bonificació de l’IBI per concepte 
d’energia solar, que serà per un període de dos anys. I el requeriment de la cèdula 
d’habitabilitat.  
 
A l’altra ordenança fiscal, que és la núm. 3, és la de vehicles, i respon a la millora de redactat, 
en aquest cas, perquè l’ORGT només – no la Diputació – ens va comentar que no li era 
possible disgregar la bonificació quan indicàvem l’aportació de millor combustible o per les 
característiques del combustible de l’ús de carburants que reduïssin l’impacte ambiental. En 
aquest cas, doncs, el què és proposa és deixar la mateixa frase que existia ja per la bonificació 
d’aquests vehicles i que no creï dubtes de quins són els requisits per acollir-se a aquesta 
bonificació. Res més. És aclarir aquests factors de redacció d’aquestes dues ordenances i ja 
està.  
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Els portaveus, algun comentari ? Doncs, passem a 
aprovar aquests aclariments.  
 
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 PROMOCIÓ TERRITORI 
 
17. Expedient d’ampliació del nombre de llicències d’autoturisme classe B. Presa en 

consideració d’al.legacions i suspensió temporal del procediment.  
 
Atès que el Ple de data 9.11.11 va aprovar la incoació de l’expedient d’ampliació en una del 
nombre de llicències d’auto-taxi a Sant Fruitós de Bages (d’autoturisme classe B) en base a la 
memòria justificativa sobre la procedència d’aquesta ampliació, que  obra a l’expedient. Així 
mateix, es va acordar sol·licitar informe al Consell Català del Taxi i a la Direcció General de 
Transports i concedir audiència a les associacions professionals representatives del sector per 
termini de quinze dies a efectes de presentació d’al.legacions.  
 
Atès que notificat l’anterior acord de Ple de 9.11.11 a l’Associació Comarcal de Taxistes del 
Bages el dia 29.11.11, en data 19.12.11 ( RE 5131 ), el Sr. Marcel.lí Claret Vilaseca com a 
president de l’Associació Comarcal de Taxistes del Bages va presentar un escrit d’al.legacions 
del següent tenor :   
 

“Que com a Associació Comarcal de Taxistes del Bages volem expressar les nostres 
inquietuds i la nostra oposició a la ampliació de llicències atès que fent un seguiment de 
la feina que es genera al sector del taxi (que és molt minsa) i donat els moments difícils 
que estem patint, amb tots els respectes, considerem,  
 
Que segons consta a la Reglamentació del Servei de Taxi de Passatgers les llicències 
són 1 per cada 3.000 habitants de població.  
 
Que ens consta que aquest municipi té les llicències que li pertoquen per número 
d’habitants.  
 
Tot i així creiem que no és el moment oportú per crear noves llicències.  
 
Així mateix, volem fer saber a aquest consistori que, un dels nostres associats que tenen 
llicència d’aquesta població, està disposat a fer un canvi de vehicle per tal d’obtenir un 
vehicle adaptat per a minusvàlids de 9 pax. Si aquest ajuntament ho creu necessari fent 
una modificació a una de les llicències existents a nom d’ell mateix. (...)” 

 
Atès que en data 16.11.11 es va fer trasllat de l’expedient als Serveis Territorials de Transports 
de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En data 
25.6.12 ( RE 2695 ) es va rebre escrit del Servei Territorial de Transports de Barcelona, al qual 
s’adjunta certificat de l’acord adoptat per la Comissió Territorial del Consell Català del Taxi de 
Barcelona, del següent tenor :  
 

“Informar a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages que valori la possibilitat que alguna de 
les actuals llicències de taxi del municipi adapti el seu vehicle per a persones amb 
mobilitat reduïda atorgant als taxistes un termini raonable per a la dita adaptació.  
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Si l’ajuntament no ho estima oportú o els taxistes no estan disposats a dur a terme 
aquesta adaptació en el termini de temps que es determini, s’entén  el vot favorable de la 
Comissió per a la creació d’una nova llicència de taxi fins a 9 places i adaptada a 
persones amb mobilitat reduïda.”  

 
Atès que el dia 12.09.12 (coincidint amb el de la celebració del Ple municipal corresponent a 
aquest mes) un dels titulars actuals de llicència de taxi (XXXX) va presentar una instància (RE 
3574), reiterant que una de les llicències actuals de taxi estaria disposada a fer un canvi del 
seu vehicle d’autotaxi de cinc places per un vehicle de nou places adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda, així com que, al seu parer, la creació d’una nova llicència de taxi no 
beneficiarà gens al sector i que seria molt més raonable fer una modificació d’una de les 
llicències que ja existeixen, i  sol·licitant que la corporació li donés  audiència per explicar les 
seves raons, així com que  reconsiderés l’assumpte abans de  sotmetre’l a votació del plenari, 
ajornant aquesta decisió.  
 
Davant d’aquesta sol·licitud, en la sessió del Ple celebrada el dia 12.09.12, l’Alcalde va procedir a 
la retirada d’aquest assumpte de l’ordre del dia, accedint a la petició del sol·licitant  consistent en  
que es tornés a reconsiderar la qüestió.  
 
Atès que posteriorment, en data 25.10.12, el XXXX, titular d’una de les altres tres llicències de 
taxi en l’actualitat existents al municipi (concretament la número 2), va presentar instància posant 
de manifest fermament que ell voldria  fer un canvi del seu vehicle d’autotaxi de cinc places per 
una furgoneta de nou places adaptat a persones amb mobilitat reduïda.  
 
Vist l’informe del Secretari municipal obrant a l’expedient.  
 
Vista la  Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi de Catalunya, el Decret 188/2005, de 13 de 
setembre, del Consell del Taxi, així com el Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament Nacional dels Serveis Urbans de Transport en Automòbils Lleugers, 
aplicable de manera supletòria.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de 
Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Prendre en consideració  les al.legacions formulades pel XXXX, actual titular de 
llicència d’autotaxi per a 5 places, el qual ha demanat fer un canvi de la seva actual llicència 
de taxi per una de vehicle de 9 places adaptat a persones amb mobilitat reduïda, 
comprometent-se la corporació a prendre una decisió final al respecte en aquest sentit en un 
termini màxim de sis mesos, en el ben entès que durant aquest temps, s’hagi produït la 
transmissió de la llicència d’autotaxi  de XXXX,  com a condició concorrent.  
 
SEGON.- Declarar suspès  temporalment el procediment incoat per acord de Ple de 09.11.11 
mentre es valora aquesta possibilitat, pel termini establert a l’acord anterior.   
 
TERCER.- Notificar el present acord a les Associacions de professionals representatives del 
sector i al Servei Territorial de Transports de Barcelona, reiterant a aquest darrer la sol·licitud 
d’informe ja sol·licitat per acord de Ple de data 09.11.11, que fou notificat en data 16.11.11. 
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Sr. Alcalde-President : Bé, com saben, varem portar a aprovació en un Ple l’atorgar una nova 
llicència de taxis que havia de tenir la condició que el vehicle fos adaptat i amb nou places. I ho 
varem deixar sobre la taula, perquè en aquell mateix dia s’havia entrat una al.legació o una 
petició que feia un dels propietaris de la llicència de taxi d’aquest municipi. I després de 
diverses converses – jo creuria que ens hem reunit fins a un total de 3 vegades – on també han 
intervingut membres del món del taxi de l’associació de taxistes existents, en tot cas, aquests 
acords posen de manifest que a l’última reunió varem arribar a aquesta voluntat mútua de 
dilatar aquesta decisió definitiva per un període de sis mesos, en base a una sèrie de 
consideracions i de propostes que es varen posar de manifest a la darrera reunió. I per tant, en 
aquest sentit, és quan portem avui a aprovació aquesta suspensió temporal del procediment, 
en un període, com diu el punt primer, de 6 mesos. Per part dels portaveus ? Per tant, passem 
a la votació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
18. Aprovar el Pla d’aparcaments públics i aprovar els contractes de cessió d’ús a 

l’Ajuntament d’immobles privats amb destí a aparcaments públics. 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en l’exercici de les competències que legalment té 
atribuïdes sobre mobilitat i ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies  urbanes, per 
tal d’evitar problemes circulatoris ha buscat immobles sense edificar en diversos indrets del 
nucli urbà que compleixin amb els requisits per tal que, provisionalment, es puguin utilitzar 
alternativament com a aparcaments.  
 
A tals efectes, s’ha arribat a acords amb diversos propietaris d’immboles en terrenys sense 
edificar situats, en concret, als carrers : German Duran, xamfrà Arquitecte Gaudí; carrer Àngel 
Guimerà, xamfrà Avinguda Jaume I; carrer Mestre Francesc Ardèvol ; Carretera de Vic; i carrer 
Casajoana.  
 
Atesa la documentació redactada pels serveis tècnics municipals, que recull aquests espais de 
titularitat privada que es volen habilitar per destinar-los a aparcament públic, així com les 
actuacions necessàries per adequar-los a aquest ús.  
 
Atès que l’Ajuntament ha dut a terme les negociacions que queden plasmades en els 
respectius convenis de cessió d’ús, en el que es recullen les condicions de cessió d’aquests 
immobles per part dels seus propietaris.  
 
Atès que aquests convenis estableixen la cessió de les finques per 2 anys, prorrogables per 
terminis d’igual durada. L’Ajuntament es farà càrrec de l’adequació i manteniment del solar i de 
les obres necessàries per a convertir-los en aparcaments de vehicles i els propietaris quedaran 
exempts de pagar l’Impost de béns immobles durant el temps que s’utilitzin com a 
aparcaments.  
 
Atès que fins al dia de la data s’han signat contractes de cessió d’ús amb els propietaris dels 
immobles  següents : en data 22 de novembre de 2012, amb el propietari d’Arquitecte Gaudí/ 
German Duran, 11; i en data 28 de novembre de 2012, amb el propietari de German Duran, 9.  
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, obrants a l’expedient.  
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Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa  de Promoció 
del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Aprovar la documentació tècnica redactada pels serveis tècnics municipals que 
conforma el Pla d’aparcaments públics i practicar la informació pública pertinent.  
 
Segon.- Aprovar les despeses que comporten aquestes actuacions per un import estimat de :  
 
COST D'EXECUCIÓ PLA D'APARCAMENTS  
     

SITUACIÓ NÚM. PLACES 
APARCAMENT

 COST 
D'ADEQUACIÓ     
( IVA inclòs )  

 IMPORT ANUAL 
IBI IMMOBLE   

German Duran,cantonada 
Arquitecte Gaudí 41            5.228,19 €            2.255,68 €   

Casajoana 23            8.239,64 €            1.106,81 €   
Mestre Francesc Ardèvol 21            6.051,86 €            2.983,17 €   
Carretera de Vic 10            7.366,31 €               946,19 €   
Àngel Guimerà, cantonada 
Av. Jaume I 36           10.030,82 €            5.478,11 €   

TOTALS 131           36.916,82 €           12.769,96 €      49.686,78 €  
 
 
Aquests imports es distribuiran en les següents anualitats :  

 
Exercici 2012 :    
Cost d’adequació ( aparcament German Duran / Arq. Gaudí ):     5.228,19 € 
IBI :                 187,97    
TOTAL :        5.416,16 €  
 
Exercici 2013 :    
Cost d’adequació  ( Àngel Guimerà – Av. Jaume I;  
carrer Mestre Francesc Ardèvol ; Carretera de Vic; 
 i carrer Casajoana ):         31.688,63 €      
IBI :          12.769,96 €     
TOTAL :        44.458,59 €  

 
Tercer.- Ratificar els convenis subscrits per l’Alcaldia en data 22 de novembre de 2012, amb el 
propietari d’Arquitecte Gaudí/ German Duran, 11; en data 28 de novembre de 2012, amb el 
propietari de German Duran, 9; i en data 30 de novembre de 2012, amb el propietari de 
German Duran, 7.  
 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, aquest punt de crear places d’aparcament al municipi a la zona en 
concret de més implantació comercial i de serveis del nostre municipi, que bàsicament és el 
tronc central de la carretera de Vic i a dreta i a esquerra, sorgeix aquest estudi de la necessitat 
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de tenir més places d’aparcament perquè aquesta és la forma que tenim de desplaçar-nos, la 
societat la tenim muntada així i hi ha formes de fomentar – i en això estem, amb el transport 
públic – però, evidentment, creiem que millorar l’aparcament dels vehicles, dels automòbils, 
cotxes i motos en aquests moments és important perquè això, de retruc, afavoreix l’activitat 
econòmica, que ja de per si és prou complicada; i a més, varem agafar com a exemple altres 
municipis molt propers del nostre entorn – aquí mateix, altres municipis havien posat en 
pràctica això i, per tant, tampoc era un tema que anàvem a cegues, sinó que teníem 
l’experiència de municipis propers. I que parlant amb ells, tots ens havien dit que els havia 
funcionat molt bé i el comerç, d’alguna forma, també se n’havia sentit gratament beneficiat. 
Això ens va portar, doncs, a traçar aquest pla. Aquest pla, doncs, es dissenya la possibilitat 
d’aquests aparcaments; un d’ells és on hi havia el magatzem de PEDRASTOC, a la cantonada 
de Gaudí amb Dr. German Duran ; un altre aparcament, amb aquest obtindríem 41 places; el 
del carrer Casajoana és just darrera del què era la botelleria Morell, un solar que hi ha, 23 
places; l’altre que hem comentat, del Mestre Francesc Ardèvol, seria la zona del Bosquet, 
darrera de l’edifici aquest d’obra vista de Nova Forma, a la part de darrera d’aquell edifici hi ha 
un solar que podria encabir 21 vehicles; hi ha un altre solar a la carretera de Vic, de 10 places, 
que aquest és l’aparcament del restaurant La Cuina, que si bé actualment s’està fent servir, no 
té cap tipus de condició perquè sigui així i, per tant, creiem que és un dels que també s’ha de 
regularitzar; i després n’hi ha un altre, que és Àngel Guimerà amb cantonada amb Jaume I, que 
és aquest camp, aquest sembrat – que ja no és sembrat, que hi ha a l’entrar al poble, on 
tothom aprofita per posar la pancarta de l’esdeveniment que es farà el diumenge següent o del 
casament que es portarà a terme – bé, aquí es guanyarien 36 places més, amb la possibilitat, 
en aquest cas, d’aquest d’augmentar-lo perquè són dues finques, que tot i que de moment no 
s’ha reflectit, però amb això asseguraríem 131 places que en cas que es pogués ampliar en un 
altre exercici, arribaríem a les 150. I, per tant, això ens ha portar a signar ja uns convenis – tres, 
en concret – amb els tres propietaris del carrer German Duran, cantonada Arquitecte Gaudí -. I 
aquesta seria la primera fase, que és l’anualitat 2012. I, a partir d’aquí, durant el 2013 portar 
això. Això no és gratuït, això durà un seguit de despeses, que són aquestes que s’ha comentat 
en la part dispositiva, però que repartit així a anualitats i veient un benefici clar i amb 
l’experiència d’altres municipis, jo parlava de municipis propers, però després hem anat 
descobrint que això, per exemple, també és una pràctica habitual d’alguns municipis de la 
comuntiat de Madrid i d’altres llocs. Per tant, resulta que sabíem que no inventàvem res, això 
ens dóna una garantia de saber que algú ja ho havia tastat, però no sabíem fins al límit que fins 
i tot a Madrid, alguns pobles del voltant de Madrid han fet coses d’aquest tipus. I aquesta és la 
situació. Per part dels portaveus, algun comentari ? Doncs, portarem a aprovar aquest pla i 
ratificar, així mateix, aquests convenis subscrits.  
 
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 ). 
 
 
19. Aprovar la cessió d’ús d’una finca privada per destinar-la a passatge per vianants.  
 
ANTECEDENTS 

Segons antecedents, el Casino Familiar Republicà Radical, va executar l’any 1932 (?) el 
projecte de CASINO que té accés per un petit carreró a la via pública (Carrer Sant Benet) i es 
va reservar en escriptura pública la propietat de l’esmentat passadís un cop constituïda la 
servitud. Aquest carreró constitueix la finca registral número 1519 del volum 646, llibre 32, foli 
106, del Registre de la Propietat  de Manresa-4. 
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L’Ajuntament està interessat en l’obertura d’un vial públic que possibiliti la construcció d’un 
passatge peatonal que connecti la Carretera de Vic amb el Carrer Sant Benet (veure plànol 
adjunt) amb la finalitat de facilitar la mobilitat i l’accés a edificis destinats a equipaments públics 
(Escola de Música). 
 
L’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant Fruitós de Bages, a petició de 
l’Ajuntament, ha manifestat, la seva intenció de cedir de forma voluntària, l’ús de l’esmentat 
terreny (el que forma la finca registral 1519), de forma temporal i sempre que es condicioni 
l’esmentada cessió a la finalitat exposada anteriorment (habilitar un pas per facilitar la mobilitat i 
l’accés a l’edifici destinat a l’escola de música). 
 
Amb la finalitat d’instrumentar un procediment àgil que permeti que l’ús del passadís passi a ser 
temporalment de domini públic, es redacta una minuta de cessió temporal d’ús de la finca núm. 
1519  del Registre de la Propietat de Manresa núm. 4 a l’Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa  de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la signatura d’un contracte per a la cessió temporal d’ús de la finca núm. 1519  
del Registre de la Propietat de Manresa núm. 4, propietat de l’Associació Casino Societat Coral 
i Familiar de Sant Fruitós de Bages  a l’Ajuntament en els termes que s’indiquen al document 
que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per tal que subscrigui el contracte aprovat.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant 
Fruitós de Bages, a la Intervenció municipal i als serveis tècnics municipals, als efectes 
escaients.  
 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, aquest punt és una cessió, un acord, que en principi, si avui 
s’aprova, es signarà entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i la Societat Casino Familiar, en el sentit 
que cedeixen – cessió gratuïta – per un període de 50 anys, la possibilitat del passatge que hi 
ha entre el carrer Sant Benet, al costat de l’edifici de les monges, que ara actualment permet 
pujar la meitat d’aquest carrer, d’aquell passatge – és la cessió a l’Ajuntament perquè puguem 
convertir-lo en un pas. I això permet , com que la propietat que hi ha al costat del Casino per 
aquí la carretera de Vic, és de l’Ajuntament, que és una casa – com li dèiem, Agustí, a aquella 
casa ? 
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Cal Jep llauner.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : Cal 
llauner. 
 
Sr. Alcalde-President : Cal Jep llauner. La casa del Cal Jep llauner, que va ser enderrocada i 
aquell solar és de titularitat municipal. Per tant, allà ens permet obrir un tros de passatge, que 
connectat amb aquest altre tros amb una cessió a 50 anys gratuïta, podrem fer un pas per 
vianants. I per tant, connectarem el carrer Sant Benet al costat de les monges, amb la carretera 
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de Vic, al costat del Casal Cultural. I això, en aquests moments, això sempre és bo, però en 
aquests moments, on tindrem l’activitat de l’escola de música en el convent de les germanes, 
doncs, creiem que és una bona notícia i del tot necessària. Per part dels portaveus, algun 
comentari ? La ... Sí, abans de donar-li la paraula  a la regidora Marta Flotats, ens han proposat 
un punt que no consta al document que teniu els regidors, que, en principi, entenem que no 
modifica substancialment, sinó que incorpora una cosa que segurament era òbvia : i és que 
l’edifici del Casal Cultural té una sortida d’emergència que dóna a aquest passatge. Aquesta 
sortida d’emergència s’ha de mantenir i, per tant, hem inclòs un punt que és que “L’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages s’obliga a no posar cap impediment, ni impedir, ni inutilitzar pels seus 
fins la sortida d’emergència del Casino que dóna a la porció de terreny que es vol destinar a 
passatge de vianants per part de l’Ajuntament i que es fa servir ocasionalment com a porta de 
serveis per a càrrega i descàrrega de vehicles per les diferents representacions que es fan al 
Casino”. Creiem que és obvi, però no hi fa cap nosa, sinó que al contrari, deixa clar que hi ha 
una sortida d’emergència i que, en cap cas, l’Ajuntament no pot tancar-la mai, és una sortida 
d’emergència i s’ha de respectar. Per tant, inclouríem aquest punt. Dit això, la regidora Marta 
Flotats ens comenta que .... 
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, jo personalment, al formar part 
de l’associació del Casino, m’hauré d’abstenir del vot.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Portaveu de CIU ? Cap comentari. Per tant, passem a la 
votació d’aquest punt.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER DOTZE VOTS A FAVOR ( 3 GfP – Sr. 
Joan Carles Batanés Subirana, Sr. Isidre Malagarriga Sala, Sr. Xavier Racero Esquius - , 2 
PSC, 2 IMAGINA’T, 5 CIU ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I UNA ABSTENCIÓ ( 1 GfP – Sra. Marta 
Flotats Riera - ). 
 
 
20. Cessió a l’Ajuntament a canvi d’obres de condicionament dels espais d’interior d’illa 

de la comunitat de veïns de l’edifici situat al C/ Joan XXIII, 5-7 i Prolongació Jacint 
Verdaguer, 1 de la quota de participació dels propietaris de la finca de resultat núm. 3 
del projecte de reparcel.lació del Polígon Les Escoles. 

 
Vist l’expedient incoat per l’acceptació del 29,11% de la quota de propietat dels propietaris del 
Carrer Joan XXIII, 5-7 i Prolongació Jacint Verdaguer, 1 de la finca de resultat núm. 3 del 
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de Les Escoles, donat que els esmentats 
propietaris individuals ( entre els quals hi figura l’Ajuntament amb la participació del 3,54% del 
29,11% ) l’ofereixen a l’Ajuntament, amb la condició onerosa que l’Ajuntament adeqüi els 
espais interiors d’una illa del barri de la Natura. 
 
Atès l’establert en els articles 8, 14-16, 19, 28-31 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament del patrimoni dels 
ens locals i l’article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la  Comissió Informativa de Promoció del 
Territori,  l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Acceptar la cessió de béns a títol lucratiu amb condició onerosa que fan els propietaris  
de l’immoble situat al carrer Joan XXIII 5-7 i prolongació Jacint Verdaguer, 1 de la quota de 
propietat de la finca de resultat núm. 3 del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de 
Les Escoles, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa al Tomo 3583 llibre 239, 
foli 36, finca 9001, inscripció 1, segons model proforma que s’annexa i que igualment s’aprova.  
 
Segon.- Disposar que es procedeixi per l’Ajuntament a l’execució de les obres compreses a la 
Memòria valorada descriptiva i gràfica anomenada “Adequació d’espai interior d’illa al barri La 
Natura” , sota la direcció dels serveis tècnics municipals per un pressupost de 46.740,40 €, IVA 
inclòs, que igualment s’aprova; i que un cop sotmesa a informació pública sense formular-se 
al.legacions, s’entendrà aprovada definitivament.  
 
Tercer.- Les despeses d’execució del contracte de cessió seran a càrrec de les previsions 
pressupostàries per a l’exercici 2013. L’expedient de contractació per a l’execució de les obres 
es formalitzarà en l’esmentat exercici, un cop acreditat al pressupost corresponent l’existència 
de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del contracte. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, Joan Carles Batanés Subirana, per que en nom i representació 
de l’Ajuntament signi els documents i escriptura pública que es precisi.  
 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, com s’ha dit, això és un tema que ve d’un cert temps enrere, 
on en el desenvolupament de la urbanització prevista al sector de Les Escoles, que és tot 
l’espai aquell que queda entre la casa de Ca la Luca, el bar La Natura per darrere, i la llar 
d’infants – tota aquella zona – hi ha una part dels solars, un solar en concret, que és propietat 
de tots els veïns que tenen un pis al bloc aquest de La Natura, on hi ha el bar Natura. Són unes 
fraccions molt petites, però que això els dóna una participació en el repartiment dels solars que 
són resultants d’aquesta urbanització. En tot cas, aquests veïns ja varen posar de manifest fa 
temps – i per tant, això és un tema que en el moment en què, jo crec que com a regidor, el Sr. 
Grandia ja en tenia coneixement i ja ho havia treballat – nosaltres varem entomar aquest 
document, varem continuar les converses que ja hi havia iniciades; i finalment, hem arribat a 
aquest acord que avui es porta a aprovació i que és que a canvi de la cessió d’aquesta 
participació que tenen tots els veïns – que això té un valor i aquest valor, diguéssim, que el rep 
l’Ajuntament de Sant Fruitós  i equitativament i proporcionalment a aquest valor del què rep 
l’Ajuntament, l’Ajuntament farà la illa interior que resulti d’aquest bloc de pisos allà on ara hi ha 
aquestes porteries de futbol amb el sauló. I aquest és l’acord que es pretén portar i que si és 
així, es signarà una escriptura pública d’adquisició d’aquesta part, d’aquests béns, per part de 
l’Ajuntament  i un conveni amb la contraprestació per aquests ciutadans, aquests propietaris 
que fan aquesta cessió a l’Ajuntament. I això, com que hi ha intenció, en principi, d’urbanitzar 
aquest sector durant el 2013, queda inclòs aquí que el 2013 és l’any que es faria aquesta 
urbanització o aquesta adequació d’aquest espai interior d’illa. Per part dels portaveus ? El Sr. 
Masana ? no. El Sr. Casero ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí. Vejam, 
des del nostre grup, la veritat és que estem contents, perquè hem aconseguit desencallar un 
tema que, com bé ha dit l’alcalde, portava diversos anys de no acabar de solucionar el tema. 
Considerem que és un bon acord, que és un acord que els veïns l’han viscut com una cosa 
positiva per ells i que ens ajudarà a desencallar el tema i a urbanitzar aquell sector, que falta li 
fa. Considerem que és una bona opció la que hem pres, tant per part de l’Ajuntament com per 
part dels veïns propietaris d’aquesta zona.  
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Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Li cediré la paraula al regidor 
Roger Grandia.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bona nit. El Sr. Alcalde ho havia 
deixat molt bé, Sr. Casero, però vostè ho ha espatllat una mica. Més que res perquè auqest 
projecte no havia estat mai encallat i el Sr. Batanés ho ha explicat molt bé, que quan a les 
altres legislatures i, en concret, l’última i l’últim temps de la  legislatura, aquest projecte es va 
posar damunt la taula de la regidoria d’urbanisme – en aquell cas, que portava jo mateix – es 
va detectar que a través del projecte de reparcel.lació, quan es va fer, quan s’anava a 
escripturar al Registre de la Propietat totes les parcel.les que hi havia dins aquest projecte, es 
va adonar que hi havia una part – com ha explicat molt bé el Sr. Alcalde – una part que era 
propietària dels diferents usuaris i propietaris de la finca aquesta del bar La Natura o de l’edifici 
de La Natura. Admeto molt bé les paraules del Sr. Batanés, en el qual s’ha continuat un treball 
que es va iniciar en el seu moment, però no admeto que vostè em digui que es va encallar: 
aquet projecte no va estar mai encallat. Sí que ha tingut moltes dificultats i els dono 
l’enhorabona per haver-ho pogut acabar de desencallar, com diu vostè, però jo crec que no va 
estar mai encallat. És un procediment molt llarg, entre altres coses, perquè si no vull recordar 
malament, hi ha més de 20 propietaris en aquesta finca i era prou complicat posar-los d’acord. 
Pensi que, en aquest cas, aquí a l’Ajuntament es van fer moltes reunions amb el president de 
l’associació de veïns de La Natura – i vostès ho poden corroborar – en les quals varem intentar 
sempre unificar una mica el criteri que volien aquests veïns. Tant a l’època que es va fer, a 
principis del 2010, gairebé a finals del 2010, a principis del 2011, ja hi havia una davallada 
econòmica important. Sí que és cert que en el seu moment es varen donar diverses opcions : 
una era que, com a comunitat de propietaris, agafessin aquesta porció de terreny i participessin 
activament en el projecte de reparcel.lació i, per tant, d’urbanització, amb els seus costos i amb 
els seus beneficis; el qual, un cop varem parlar directament amb els propietaris no van estar-hi 
del tot d’acord perquè era molt complicat, com us deia, posar d’acord a tants petits propietaris. 
Sí que és cert que ara, al final, s’ha pogut arribar a un bon acord. Ens n’alegrem molt. La veritat 
és que creiem que era el millor acord que podia haver-hi, tant per part de l’Ajuntament com per 
part dels propis propietaris. I que beneficia tothom, no només als propis veïns que, en aquest 
cas, s’han deslliurat d’una càrrega que tenien – tot i que tenien uns beneficis, però que eren un 
beneficis podríem dir, tèorics, pel qual hi havia una sèrie de càrregues afegides que serà el 
projecte d’urbanització i que haurien d’afrontar uns diners, avançar uns diners per tota la 
urbanització del sector. En aquest cas, sí que creiem que s’ha arribat al millor benefici que 
podia tenir tothom, que era cedir aquest espai o adquirir – podríem dir-ho d’una forma diferent, 
més col·loquial – per part de l’Ajuntament d’aquesta petita porció de terreny, de solar, per dins 
el projecte d’urbanització. I el cas contrari, que els veïns tinguessin un benefici que era la 
urbanització o adequació de l’espai interior d’aquesta illa com un parc urbà, un parc infantil, etc, 
tal com tenen les altres illes o l’altra illa que en aquest cas té la zona de La Natura. Per tant, sí 
que ens n’alegrem, els felicito en aquest sentit perquè han aconseguit acabar aquest 
procediment. Però sí que em sap greu perquè el Sr. Casero ha posat una paraula que era 
“encallat” i crec que no ha estat mai així.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero, vol cometar-li alguna cosa ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí. Sr. 
Grandia, la realitat és la que és, la realitat és la que és. Vostè diu que no admet el què jo he dit. 
Doncs, vostè pot admetre-ho o no admetre-ho, però la realitat és la que és. No cal que ara 
avorrim aquí als assistents explicant tota la història de tot el procés. La veritat és que el 
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projecte de reparcel.lació i d’urbanització del sector de Les Escoles porta un llarg recorregut i 
que ara realment estem acabant ja el procés, al cap d’uns quants anys. Per tant, vostè pot 
admetre o no pot admetre, però la realitat és la que és. I ho podem corroborar quan vostè 
vulgui i de la manera que vostè vulgui. 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No continuaré, perquè l’especialitat 
del Sr. Casero a les altres legislatures era explicar tota la cronologia i veig que ara com que 
està a l’altre cantó de la barana, ara resumeix els acords. Simplement que és un projecte que 
es va iniciar a una altra legislatura, que per qüestions de temps s’ha acabat en aquesta i, com 
he dit abans, ens n’alegrem que recullin els fruits que en el seu moment van iniciar unes altres 
persones que també varen fer el seu treball en el seu moment.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Jo voldria pensar que el Sr. Casero no ha explicat tota la 
cronologia per no avorrir-nos i no perquè estigui jugant el Real Madrid i vulgui marxar abans 
d’hora.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Només afegir 
que no era qüestió solament de temps, sinó de temps i de ganes.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. En tot cas, gràcies, Sr. Grandia, per .... Vol comentar alguna 
cosa més, disculpi ? No. Gràcies, doncs, per aquest reconeixement que ens fa o felicitació per 
acabar la feina. Sí que és cert que als projectes hi ha un moment important que és decidir que 
vas a fer allò, que en aquest cas ho va realitzar possiblement vostè o, en tot cas, l’equip de 
govern on vostè estava. I llavors hi ha un altre procés, que normalment sempre acaba sent molt 
dificultós, que és acabar lligant i dient “ja està”. I en aquest cas, sí que ho hem aconseguit, amb 
una petita matisació, que crec que també ha de constar, que és que en aquest moment hem 
recollit signatures prèvies a través d’un document que ells ens han lliurat. Com que hi ha 
algunes propietats que son copropietaris, crec que tenim cap a trenta i escaig, trenta-cinc, 
trenta-sis, signatures, hi ha un propietari d’un habitatge que a hores d’ara no ha signat. Bé, ens 
podem trobar que, en definitiva, quan es signi això, que serà relativament aviat davant notari, hi 
pugui haver un propietari que no signa. Legalment, no hi ha cap problema : aquest senyor, 
aquest propietari, passarà a participar ....... 
 
..... 
 
Sr. Alcalde-President : .... Això que vostè ha dit. Doncs, en tot cas, no seran 36, seran 35 o 
seran 30, un menys de .... tot i que aquest propietari, fins a l’últim moment, pot anar davant el 
notari i signar. Però, dit això, si us sembla, passem a la votació.  

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

 
CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 
21. Atorgament de subvenció extraordinària al grup excursionista Posa’t en Marxa amb 

motiu de la realització de la 15a. Marxa pel Terme de Sant Fruitós de Bages.  
 
Atès 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: 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Convocatòria de Subvencions per Activitats – Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2012. 

• ESPORTS – 15ª MARXA PEL TERME DE SANT FRUITÓS DE BAGES. 
o Organitzat pel Grup excursionista Posa’t en Marxa. 

 
Atès 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: 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Codi 
Subvenció 

Activitat Organitzat per l’Entitat  Import 

12/Y/83949 15a Marxa pel Terme de 
Sant Fruitós de Bages 

Grup Excursionista Posa’t 
en Marxa 

1.036,00 € 

 
Atès que l’esmentada activitat ja es va celebrar el passat 22 de gener de 2012. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa  de Serveis a la 
Ciutadania,  l’adopció dels següents  
 
ACORDS : 
 
Primer.- Atorgar una subvenció extraordinària al Grup Excursionista Posa’t en Marxa, amb 
càrrec al pressupost municipal 2012, segons aquest detall: 
 
Grup Excursionista Posa’t 
en Marxa 

15a. Marxa pel Terme de Sant 
Fruitós de Bages 

1.036,00 € 

 
Segon.- 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 beneficiària. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’entitat beneficiària i a l’àrea de cultura. 
 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Isidre Malagarriga ens comentarà aquest punt.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, gràcies. Bé, ja com 
bé s’ha dit aquí, a la part dispositiva, és una subvenció pel grup Posa’t en Marxa que ens dóna 
la Diputació dins els programes d’atorgament de subvencions. És una quantitat de 1.036 € i és 
per pagar part de les samarretes que varen donar a la passada caminada l’any passat. 
Simplement això. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Els portaveus, algun comentari ? Passem, doncs, a aprovació d’aquest 
atorgament de subvenció.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
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22. Prendre coneixement i ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2012 pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració subvencional amb el 
Centre de Normalització Lingüística per l’assessorament i coordinació pedagògica 
dels cursos de català per adults. 

 
En data 3 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar el següent acord :  
 
“Aprovació conveni col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística per 
l’assessorament i coordinació pedagògica dels cursos de català per adults. 
 
Vist que en el últims nou anys, es vénen realitzant cursos de català per adults, enguany, amb 
l’objectiu de millorar-ne la qualitat i obtenir certificats homologats pels assistents, s’ha cregut 
adient formalitzar una col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística per a 
l’assessorament i coordinació pedagògica dels cursos de català per adults (nivell bàsic i nivell 
intermedi), que es realitzaran durant el curs escolar 2012-2013, al nostre municipi. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació d’aquest conveni, en aplicació de l’establert a les 
bases d’execució dels pressupostos i en les bases reguladores de les subvencions, és el Ple 
de l’Ajuntament. 
 
Atès l’establert a l’article 53.1.k, en relació amb el 54, del text refós de la llei de règim municipal 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 i considerant que cal formalitzar aquest 
conveni abans de l’inici de l’actuació esmentada. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de cultura. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’ensenyament i el text del conveni que consta a l’expedient 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure entre el Consorci de 
Normalització Lingüística i l’Ajuntament, per tal de reconèixer el marc de col·laboració entre 
ambdues entitats. 
 
Segon.- Assumir el cost de les despeses generades per l'activitat de coordinació pedagògica i 
tècnica dels cursos que realitzarà el CPNL i aportar al CPNL la quantitat de 2.098,00 € pels 
cursos a realitzar entre octubre de 2012 i juny de 2013. Aquesta quantitat anirà desglossada en 
dos parts, 699,34 € aniran amb càrrec a la partida 43.324.46704  de l’exercici pressupostari 
2012, i els 1.398,66 € restants a la mateixa partida de l’exercici 2013. 
 
Tercer.- Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 114.16.005/12, i serà autentificat amb la 
corresponent diligència del vicesecretari. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament  per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l’àrea gestora. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple en la propera sessió que celebri per la seva ratificació.” 
 
Per la qual cosa, es proposa al ple, previ dictamen de la  Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutadania, l’adopció del següent  



 
  
  
  
  
  
         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 
52

 
ACORD :  
 
Primer.- Prendre coneixement de l’acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 
2012 pel qual s’aprova el Conveni col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística per 
l’assessorament i coordinació pedagògica dels cursos de català per adults i ratificar-lo. 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats ens comentarà aquest punt.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, aquest curs 2012-2013 els 
cursos de català dins el programa de formació d’adults han fet un petit canvi en el seu format i 
és que s’ha establert la formació en blocs de programacions pedagògiques que s’adeqüen els 
cursos oficials de català i que, per tant, al final de cada bloc, l’alumne podrà optar a fer un 
examen oficial per superar el nivell. Per això, hem cregut oportú rebre assessorament per part 
del Consorci Lingüístic del Bages i donem compte d’aquest conveni per tal que aquest Consorci 
ens faci la coordinació pedagògica i tècnica d’aquests cursos de català. Pensem que en la 
situació d’atur que s’està vivint en aquests moments serà beneficiós per moltes persones que 
probablement necessitaran un certificat d’aquest tipus per a buscar feina. Res més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Els portaveus, alguna cosa a afegir ? No ? per tant, 
votem la ratificació d’aquest Decret.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
  
PRECS I PREGUNTES  
 
No se n’ha formulat cap.  
 
 
 
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-dues hores i quinze 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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