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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 9 DE GENER DE 2013 
 
 
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 dimecres 9 de gener de 2013, 
prèvia convocatòria a tal efecte, es 
reuneixen, als efectes de celebrar 
sessió ordinària de l’Ajuntament , els 
senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde- President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana, i actuant com a 
Secretari, el Vicesecretari de 
l’Ajuntament Sr. Santiago González 
Castellanos.   
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 

de desembre de 2012. 
 
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 
de desembre 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 :  
 
• Decret d’Alcaldia de data 4 de desembre de 2012,  mitjançant el qual es 

reconeix l’obligació i s’ordena el pagament a l’empresa FUTURAUTO SA. de la 
quantitat de 21.028,91 € per la compra d’un vehicle model marca JUMPER HDI 
120 6v furgó color blanc, amb destí a la brigada municipal, consignant les 
despeses amb càrrec a la partida pressupostària 23.151.63401. 

• Decret d’Alcaldia de data 4 de desembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la 
despesa, es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament a l’empresa ENDESA 
ENERGIA XXE SL  dels rebuts d’enllumenat públic del polígon El Grau, ref 
44042018133/0055/000 i 40024018133/0074/000 per imports de 1.733,86 € i 
2.368,12 € respectivament, consignant les despeses amb càrrec a la partida 
pressupostària 14.165.22100. 

• Decret d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de 
Teleassistència del mes de DESEMBRE 2012 per un import de  500,86 €.   

• Decret d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de 
SAD MES DE NOVEMBRE 2012 per un import de  333,11 €.   

• Decret d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei 
municipal de la RESIDÈNCIA D’AVIS “EL LLEDONER” del mes DESEMBRE 2012 
per un import de 27.187,32 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei de 
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la LLAR D’INFANTS “LES OLIVERES” del mes DESEMBRE 2012 per un import de 
13.657,00 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 de desembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova la 
documentació i de la seva tramesa telemàtica per a la realització dels tràmits de 
justificació de subvencions atorgades per Departament de Benestar Social i 
Família per ajuntaments de menys de vint mil habitants ( Ordre BSF/168/2012 i 
Resolució BSF/1236/2012 ) : desenvolupament de programes en matèria d’atenció 
a la infància i l’adolescència . Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial 
per a infants i adolescents Programes d’atenció social  i educativa davant les 
situacions de risc PSIAF. 

• Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’acorda la 
suspensió cautelar del procediment de recaptació respecte la liquidació número 
082 (expedient 199/2012) per import de 55.018,62 € emesa a càrrec del Sr. XXX 
en concepte de liquidació respecte als pagaments efectivament realitzats per 
aquest Ajuntament derivats del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de 
Les Escoles, corresponent a les quotes urbanístiques de les parcel·les resultants 
de la reparcel·lació segons acord adoptat per la Junta de Govern Local el 3 de 
setembre de 2012; aquesta suspensió cautelar tindrà efectes a partir de la data de 
la present resolució durant un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar partir de 
la notificació de la present resolució o fins a la formalització i signatura del conveni 
sol·licitat per l’interessat (si la mateixa es produeix amb anterioritat a la finalització 
d’aquest termini 

• Decret d’Alcaldia de data 10 de desembre de 2012, mitjançant el qual es declara 
admesa a la Sra. XXX al procés selectiu per proveir una plaça d’educador social, 
en règim laboral temporal, per portar a terme l’aula socioeducativa, amb una 
jornada de 15 hores setmanals i creació de borsa de treball; s’aprova 
definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos; i es fixen lloc i data de 
celebració de les proves.  

• Decret d’Alcaldia de data 10 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’habilita 
provisionalment com a Cap accidental de la Policia Local al funcionari Sr. XXX, per 
a l’exercici d eles funcions de Caporal , amb efectes de l’11 de desembre i fins la 
cobertura de la plaça de Caporal, en els termes establerts a l’article 107 del 
Reglament intern de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages.  

• Decret d’Alcaldia de data 10 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova 
concórrer a la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya ( Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ) per a la realització 
d’actuacions de foment de l’ocupació , mitjançant programes de col.laboració social 
en administracions públiques, amb persones perceptores de prestació d’atur.; 
s’aprova el projecte de millora de la  qualitat del servei adreçat a activitats bàsiques 
diàries i millora de l’eficiència d’espais i edificis públics ( contractacions diverses ).  

• Decret d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova 
formalitzar el contracte de treball com a treballadora familiar amb la Sra. XXX amb 
un contracte de treball d’interinitat a temps complert, per a substituir a les titulars 
durant el període de vacances de Nadal; i amb efectes del 18 de desembre de 
2012 al 4 de gener de 2013, amb una jornada de 37,5 hores setmanals.  
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• Decret d’Alcaldia de data 17 de desembre de 2012  mitjançant el qual s’atorga 
un ajut per subministraments bàsics  al Sr. XXX per import de 172,86 €; i 
s’autoritza la despesa i el pagament de l’ajuda concedida, amb el ben entès que 
aquest haurà de justificar el destí donat  a aquesta ajuda davant  la treballadora 
social.  

• Decret d’Alcaldia de data 17 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova i 
ordena el pagament a justificar de 686,07 € de la inversió que s’assignarà a la 
partida de mobiliari  divers de l’Ajuntament, mitjançant transferència bancària al 
compte corrent de l’empresa KRYFIL METACRILATO , S.L. quedant aquesta 
condicionada a fer l’entrega del faristol serigrafiat amb l’escut de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages i la incorporació de l’equip de so i a l’entrega de la 
corresponent factura justificativa de la despesa realitzada.  

• Decret d’Alcaldia de data 18 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova, 
e conformitat amb l’article 7, apartat 2, del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, el Pla 
de seguretat i salut referit al contracte de les obres d’acabat de les voreres 
existents al C/ German Duran, cantonada arquitecte Gaudí, presentat per 
l’empresa MAMXA 2008 , S.L. , adjudicatària d’aquestes.  

• Decret d’Alcaldia de data 20 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’aprova i 
es reconeix la despesa de salaris del personal funcionari, laboral i membres de 
l’equip de govern corresponents al mes de DESEMBRE 2012 per un import de 
154.562,76 € nets en concepte de nòmina i 2.659,37 € en concepte de paga extra 
de Nadal, amb càrrec a les partides corresponents; i la despesa corresponent a 
dietes i locomocions del personal per import de 1.047,39 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012 mitjançant el qual s’atorga a 
la Sra. Carmen Peña Molina la concessió de drets funeraris per un període de 50 
anys i s’aprova la liquidació de les taxes corresponents, per un import total de 
1.871,08 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012,  mitjançant el qual s’ordena 
el pagament de 901,15 € al compte assignat a la Fundació “La Marató de TV3” 
amb càrrec a la partida pressupostària núm. 30002. 

• Decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, mitjançant el qual es 
disposen les mesures necessàries per a la realització de la Cavalcada de Reis 
2013 :  s’autoritza a l’entitat DE FESTA EN FESTA a dur a terme la tradicional 
Cavalcada de Reis el 5 de gener de 2013; a fer ús de diverses instal·lacions 
municipals i de la via ( Nexe-Espai de Cultura, Pavelló d’Esports,  zona del 
Bosquet i via pública ); es cedeix material municipal divers en forma de subvenció; i 
es disposa l’actuació de la Policia Local, tècnics de cultura i joventut i la brigada 
municipal en la preparació i realització de la cavalcada.  

• Decret d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova 
la relació de despeses núm. 88/12 ( 1 factura ) i 89/12 ( 19 factures ), que sumen 
un total de 210,00 € i 63.761,94 €, respectivament.  

• Decret d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2012,  mitjançant el qual s’aprova 
la contractació de les obres de reparació amb caràcter d’urgència d’un tram de 
talús a la carretera de Sant Benet amb l’empresa INACCÉS Geotècnica Vertical , 
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S.L. com a adjudicatària, per import de 17.867,73 € més 3.751,59 € d’IVA ( 21% ); 
s’autoritza el lliurament de fons precisos; es comunica als serveis tècnics 
municipals als efectes de la coordinació i gestió dels tràmits d’execució de l’obra i 
l’emissió del corresponent informe tècnic un cop realitzada.  

•  Decret d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2012,  mitjançant el qual es 
sol·licita a l’Ajuntament de Santpedor que autoritzi l’adscripció temporal a aquest 
ajuntament en comissió de serveis a l’agent de la policia Local Sr XXX  durant el 
període que el Sr. XXX estigui habilitat com a Cap accidental de la Policia Local 

• Decret d’Alcaldia de data 2 de gener de 2013, mitjançant el qual es formalitza el 
contracte de treball amb la Sra. XXX com a auxiliar de geriatria amb un contracte 
laboral d’interinitat en substitució de la Sra. XXX, de baixa pe incapacitat temporal, 
amb efectes del 4.1.13 fins a la reincorporació de la titular, amb una jornada de 
37,5 hores setmanals.  

 
El Ple en pren coneixement.  
 
No hi ha intervencions per part dels grups municipals.  
 
 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local en sessions 
ordinàries de 3 i 17 de desembre de 2012 i de la sessió extraordinària de 
27 de desembre de 2012.  

 
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
corresponents a les sessions ordinàries de 3 i 17 de desembre de 2012. 
 
La portaveu del grup municipal CIU, Sra. Mercè Casals Martínez, proposa que es deixi 
per fiscalitzar per al proper Ple l’acta de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 
2012, ja que degut al gran volum d’aquesta i a la “premura” de temps amb la que s’ha 
tramès la còpia, no ha pogut mirar-la, qüestió que és acceptada per la resta dels 
regidors presents.   
 
Sr. Alcalde-President : CIU, teniu algun dubte que us puguem aclarir ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí. Bona nit a 
tothom. Voldríem comentar en aquest punt... 
 
 
Sr. Alcalde-President : Perdona, Mercè, perquè hi ha la sessió també extraordinària 
del 27 de desembre que consta a l’ordre del dia, però se’ns va comentar des de  
Secretaria que no entrava perquè no havia estat aprovada definitivament.  
 
Sr. Secretari : No té perquè estar aprovada.  
 
Sr. Alcalde-President : D’acord, doncs, .... 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo volia comentar 
sobre això, comunicar que tant la del dia 17 de desembre com la del dia 27 de 
desembre les varem rebre ahir a les dues del migdia, amb un temps que creiem que 
és insuficient per poder revisar. A més, que són Juntes molt extenses. Jo, la del 17, 
l’he poguda llegir, que són 100 i escaig pàgines, però l’altra m’ha estat impossible i, 
per tant, us volíem demanar que la deixéssim pel proper Ple.  
 
Sr. Alcalde-President : I fins i tot la del 27, jo ja no l’he anomenada perquè la tenia 
tatxada.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, com 
vulgueu. 
 
Sr. Alcalde-President : Us sembla bé, als portaveus ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, fem només 
la del dia 3.  
 
Sr. Alcalde-President : Deixem la del 27 de desembre perquè passi el control del 
proper ple.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord, llavors fem 
3 i 17 ? 
 
Sr. Alcalde-President : 3 i 17 de desembre.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : D’acord, doncs, 
vejam : hi ha una que és en referència a la residència d’avis, per la Cristina. És sobre 
unes deficiències que hi havia, que es va tornar a fer la inspecció i no s’han resolt 
aquestes deficiències. Saber una mica com està això i què es pensa fer.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bona nit. Sí, et 
refereixes, suposo, a la inspecció que varem tenir en la qual es va detectar que 
mancaven uns plànols d’instal.lació d’aigua freda i aigua calenta.... 
 
.... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Ara ? Sí ? 
 
Sr. Alcalde-President : Torna a començar.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : És que sinó, 
llavors, per la transcripció.... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, deia que és 
una inspecció que varem tenir en primera instància a finals del mes de març, en la qual 
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se’ns va demandar una sèrie de documentació, entre la qual hi havia els plànols 
d’aigua freda i aigua calenta i realitzar uns anàlisi de perills. Els anàlisi s’estan duent a 
terme, són anàlisi que són per detectar la legionel.la en alguns punts, però mancava 
l’organigrama on s’havien de marcar. S’ha fet entrega als serveis tècnics d’aquesta 
segona acta i s’han esmenat totes les deficiències. Ja està solucionat.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ja estan 
esmenades ? 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Sí, sí.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Alguna altra que ... ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, també és un 
tema d’inspecció, del tema de les piscines municipals.  
 
Sr. Alcalde-President : Segurament ..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : És de la Junta del 
dia 17-12 : “Vigilància i control sanitari de les piscines d’ús públic : actuacions de 
suport tècnic realitzades per la Diputació de Barcelona”. Doncs, també, és detecten 
unes irregularitats a les piscines, es detecten irregularitats a les piscines de la zona 
esportiva de Les Brucardes, les del club de tennis, però també a les piscines 
municipals. Doncs, bé, més que res, saber si s’ha pres alguna mesura.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : D’això crec que 
et contestarà el regidor d’esports, l’Isidre Malagarriga, que n’està al corrent.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Bona nit. 
Cada any aquesta gent ve i fa aquesta inspecció i, bé, normalment les que troben 
sempre més malament són les del Tennis Manresa, que ja els ho comuniquem;  i les 
nostres, pel què fa a les nostres, aquest any que estem ara, ja ho repassarem perquè 
me sembla que és allò de rentar els ulls, ... hi ha una sèrie de cosetes que s’han 
d’arreglar. Ja està previst de fer-ho ara.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Molt bé, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Fins aquí, doncs ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Fins aquí.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, acabat aquest punt tercer, passem al punt quatre.  
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4. Informació de les regidories.  
 

 Regidoria d’Obres,  Urbanisme i Serveis :  
 
Sr. Alcalde-President :  Passaré a donar torns de paraula als regidors de govern 
perquè expliquin aquells punts que són d’interès per la ciutadania, com a informació de 
les regidories. El regidor Tomàs Casero, si vols començar, si us plau.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Sí. Gràcies, bona nit. En primer lloc, comentar que s’ha fet l’adquisició d’una furgoneta 
amb destinació a la brigada municipal. És una furgoneta, un vehicle JUMPER, que 
substitueix a una RENAULT que teníem molt antiga amb el decurs de fer una 
renovació de la flota de vehicles de la brigada municipal. Aquesta és la primera, amb la 
intenció que durant aquests anys també anirem modernitzant la flota dels vehicles de 
la brigada municipal.  
 
També comentar-vos que s’ha fet l’aprovació per la instal.lació de línees de vida a tots 
els edificis públics municipals, que es començaran a fer aproximadament dintre d’un 
mes. I es farà en tots els edificis públics, excepte la biblioteca – on ja es van ficar – i 
durant les vacances de la Setmana Santa es col.locaran a l’escola Monsenyor Gibert, 
per raons operatives, que serà en +èpoques que no hi ha activitat escolar.  
 
També comentar-vos que es farà la setmana vinent es començarà a fer la plantació 
d’arbres del camí paisatgístic – aquell seguit de reguitzell d’arbres que estaven morts -. 
La reposició es farà la propera setmana, en principi, amb una durada d’una setmana.  
 
Dilluns de la setmana que ve també es farà una consolidació d’un tram del talús de la 
carretera de Sant Benet : s’hi posaran unes malles de contenció degut a que cada 
vegada que plou hi ha un risc important de baixada de despreniment de pedres. Les 
obres començaran el dia 14, dilluns vinent, i tenen aproximadament una durada de 10 
dies.  
 
Comentar-vos també que també es farà – dins el decurs d’aquest mes, començaran 
les obres de reordenació dels passos de vianants de la carretera de Vic.  
 
Aquest mes també començarà la instal.lació de passos elevats a diferents llocs del 
municipi de Sant Fruitós, tant al nucli urbà com a Pineda de Bages i a Brucardes. 
Començarà també en el decurs d’aquest mes i tindrà una durada aproximada de dos 
mesos, que serà el temps que tardarà en col.locar aquestes instal.lacions, aquests 
diferents llocs elevats del municipi.  
 
Comunicar-vos, per acabar, que avui mateix s’està començant a fer la neteja de les 
lleres públiques – sobretot la del Torrent Bo, que hem començat, i la del Riu d’Or -. 
Que això té un pressupost de 40.000 € aproximadament - no arriba però gairebé 
40.000 € -; que també té una durada d’un mes, aproximadament, i que és una 
d’aquelles coses que en diferent plens hem comentat que són tasques que no li 
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corresponen directament a l’Ajuntament de Sant Fruitós, sinó que li correspondria a 
l’Agència Catalana de l'Aigua, però que són tasques que s’han de fer i ara és una bona 
època per a poder-les fer. Moltes gràcies. 
 

 Regidoria de Cultura, Festes, Ensenyament i Turisme :  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Li passo la paraula a la regidora Marta 
Flotats perquè ens exposi els seus punts.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Hola, bona nit a 
tothom. Comentar-vos que el passat mes de desembre es varen fer diferents actes 
destinats a recollir diners per la Marató de TV3. Fins el dia 30 de desembre s’han 
seguit fent algunes activitats dins algunes entitats o les escoles. El dia de la Marató es 
van recollir uns 900 € i aquests dies fins el 30 s’ha acabat de recollir uns 600 € més. I 
des d’aquí volíem agrair a totes les entitats i persones físiques que han participat en 
aquesta edició de la Marató, agrair-los la seva participació i demanar-los que l’any que 
ve ens ajudin igual que aquest.   
 
En segon lloc, informar-vos que a través del programa de suficiència alimentària per 
alumnes de 0 a 3 anys a les escoles bressol municipals, la Diputació de Barcelona ens 
va atorgar un import de 2.999 € per tal de subvencionar a les famílies amb dificultats 
socioeconòmiques al servei del menjador de la llar d’infants; al cap d’un parell de 
mesos, la Diputació ens va fer una addenda i va presentar una esmena que ens 
atorgava 600 € més. En total, s’han atorgat uns 3.679 € a cinc famílies, que segons 
unes bases reguladores han pogut rebre uns imports que pràcticament els suposaran 
el cost del menjador gratuït per tot el curs.  
 
I per últim, comentar-vos que s’ha iniciat un projecte de promoció turística que es fa 
conjuntament amb la Diputació de Barcelona i que en aquesta primera fase es 
senyalitzaran unes rutes des de Sant Benet fins a diferents punts de Sant Fruitós. 
Aquestes rutes es dotaran de plafons virtuals, en els que la gent a través del mòbil pot 
interactuar i veure informació sobre aquests temes. Bàsicament això. Gràcies.  
 

 Regidoria d’Esports, Entitats i Comerç : 
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Li passo la paraula al regidor Isidre 
Malagarriga.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Bona nit 
de nou. Comentar-vos un parell de cosetes. Com tots ja haureu gairebé rebut o agafat, 
hem fet l’edició del calendari 2013, d’aquest any. El seu cost ha estat de 5.493 €. Val a 
dir que amb diferència amb l’any passat, hi ha una diferència de 153 € més, tenint en 
compte que aquest any l’IVA també és més car; i aquest any és amb quatre tintes i 
l’any passat no. Vull dir, que podríem dir que ha sortit si fa no fa igual que l’any passat. 
L’any passat anava sobre el comerç i aquest any és sobre la gent de Sant Fruitós. 
Esperem que agradi a tothom. 



 
  
  
  
  
  
         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 
10

 
Després també un altre tema que volia comentar era que ja per acabar aquest any 
amb tot el què s’ha anat fent de reformes al pavelló, s’ha fet la reducció dels taulells de 
bàsquet, de les tres pistes travesseres que hi ha, per adaptar-los a la nova normativa 
que s’havien de tallar de sota i s’havien de fer unes modificacions al taulell, que ha de 
ser més petit; i el ferro també s’ha d’enxiquir. I això ha tingut un cost total – ho estan 
acabant ara aquests dies – de 2.362,94 €.  
 
I afegim el tema de la Marató , que m’ho acaben de dir ara mateix, que els comerciants 
han recollit de la panera solidària, em sembla que 1.060 €, aproximadament. Res més.  
 

 Regidoria de Benestar social, Veïnatge i Sanitat :  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Isidre. Li passo la paraula a la regidora Cristina 
Múrcia.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, des de 
l’àrea de Benestar social, informem dels diferents ajuts atorgats a aquestes dues 
Juntes de les que donem compte. En quant als ajuts individualitzats atorgats per cobrir 
les necessitats més bàsiques de les famílies, han estat 10 els atorgaments i fan un 
total de 1.206, 97 €. També sabeu que hi ha uns ajuts, una línia d’ajuts destinada a la 
compra de llibres de text, material i altres despeses que depenen de l’escolarització 
dels infants; en aquest cas, els ajuts atorgats també han estat 10 nens del nostre 
municipi i la suma total és de 822,07 €. I finalment, en el programa de beques 
esportives per nens amb risc d’exclusió social que ens ofereix la Diputació de 
Barcelona, són 3 els ajuts atorgats , les beques atorgades que sumen un total de 637 
€, cobrint l’activitat extraescolar esportiva del nen des de l’inici fins el final del curs. 
Gràcies.  
 

 Regidoria de Planejament i Infraestructures 
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies, Cristina. Per últim, informar-vos de tres punts 
de la regidoria de Planejament i Infraestructures. Dir-vos que s’han acceptat les ajudes 
de la Diputació que es van sol.licitar a través del Pla concerta per un estudi de 
mobilitat urbana del nostre municipi. En aquest sentit, l’elaboració, o sigui, l’estudi és 
una elaboració, en general, de la mobilitat que inclou, bàsicament : temes de seguretat 
viària als punts més conflictius del nostre municipi; un estudi específic de la mobilitat 
en quant a la zona del carrer Sallent; i també una zona específica que és tota la part 
de l’avinguda Girona. Això ha estat rebut i té un cofinançament d’un 20% per part de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós.  
 
També comentar-vos que es va aprovar, ja s’està executant i falta poc per acabar el 
què és l’adequació de l’aparcament a la cantonada del carrer German Duran amb 
carrer Gaudí, que ha de portar un total de 41 vehicles que puguin aparcar en aquell 
solar.  
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I per últim, en tema d’inversions també en infraestructures, dir-vos que es van aprovar 
les factures corresponents a inversions ja realitzades per Aigües de Manresa per la 
millora de clavegueram i infraestructures d’aigua per un valor de 76.574 €. Bé, fins 
aquí aquest punt núm. 4. 
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
MOCIONS 
 

5. Moció dels grups municipals per demanar la continuïtat del finançament 
del Servei Local de teleassistència.  

 
L’any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre 
l’IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i les 
administracions locals, que permetia la concreció del servei de teleassistència. Un 
servei que permet que les persones dependents, ja sigui per qüestió de cicle vital i/o 
de discapacitat, puguin conservar la seva autonomia personal, vivint a les seves llars i 
sense renunciar a les seves xarxes familiars i socials, mitjançant un dispositiu d’alarma 
que s’activa en cas d’emergència o necessitat.  
 
Aquesta col·laboració interadministrativa, tant en la gestió del servei com en el 
finançament del mateix (28.38% IMSERSO, 29.62% Diputació de Barcelona, i 42% 
administracions locals) ha permès la viabilitat d’una prestació essencial per la vida de 
les persones dependents. Prestació que ha anat incrementant-se paulatinament en la 
demarcació de Barcelona, passant de 4.868 serveis l’any 2005 a 51.046, l’any 2009, i 
a més de 61.000 serveis a l’actualitat. Aquest increment exponencial de 2005 a 2009, 
es deu a la implementació tant de la Llei 12/2008 de Serveis Socials, com de la Llei 
39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.  
 
Com mostren les dades, la corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació 
d’aquest servei, motiu pel qual és preocupant que la Direcció General de l’IMSERSO 
hagi comunicat oficialment que a partir del 31 de desembre de 2012, posa fi al 
“Programa de Teleassistència Domiciliària”, i que per tant la Diputació de Barcelona i 
les pròpies administracions locals hauran de fer front al 29% de finançament que, fins 
ara, assumia l’IMSERSO, el que dificultarà, encara més, l’equilibri pressupostari de les 
arques municipals.  
 
Per tot l’exposat fins ara, els grups municipals, previ dictamen de la Comissió 
Municipal Informativa  de Serveis a la Ciutadania,  proposen al Ple de l’ajuntament 
l’aprovació dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la 
implantació del Servei Local de Teleassistència, atès que aquest és un servei que 
dóna cobertura al dret a l’atenció assistencial de les persones dependents, que es 
troben en una situació d’especial vulnerabilitat. 
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SEGON. Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament 
interadministratiu (IMSERSO, FEMP, Diputació de Barcelona i administracions locals) 
ha possibilitat la viabilitat del servei de teleassistència, i que per tant ha de tenir 
continuïtat en els termes i condicions fixades fins el moment, ja que les 
administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de 
serveis, sense que aquesta vagi acompanyada de finançament.  
 
TERCER. Exigir al Govern de l’Estat que mantingui la corresponent aportació 
pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència, ja que aquest ha de ser un 
servei bàsic i essencial de la cartera de serveis dels serveis socials municipals.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’IMSERSO, a la FEMP i a la Diputació de Barcelona.    
 
Sr. Alcalde-President : Aquesta és una moció que presenta inicialment el partit 
socialista, però que es presenta unànimement, conjuntament per tots els grups 
municipals. Simplement, fer-li notar al Secretari que al segon paràgraf, a fi d’arribar a 
aquest acord on es presenta per part de tots els grups, s’ha d’eliminar l’última línia on 
diu “ambdues liderades pels governs”, aquesta frase. Per tant, un cop dit això, li cediré 
la paraula  a la regidora Cristina Múrcia del Partit socialista de Catalunya perquè ens 
llegeixi la moció.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies. ( La 
regidora llegeix la moció ). Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Cristina. Agustí ? 
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal 
Imagina't : Bé, bona nit. Més que res, subscriure íntegrament el què ja ha llegit la 
regidora, per la qual cosa, com molt bé ha dit, ho presentem conjuntament i votarem a 
favor.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, nosaltres 
ens agradaria també ampliar potser una miqueta més el què ja s’ha dit a la moció. I és 
que creiem que realment aquest és un servei molt, molt important, que dóna cobertura 
a moltíssimes persones grans. Des que es va implementar s’ha donat cobertura o han 
estat ateses 98.500 persones; per tant, això és una xifra prou important. I el fet que ara 
a l’estat espanyol es desdigui d’un acord que es va prendre per un servei que pel 
ciutadà és tant necessari, ens sembla del tot irracional. D’alguna manera, dir també 
que en el moment que això es va saber, la Diputació de Barcelona ha treballat per 
poder regularitzar aquesta situació i perquè els municipis no haguessin – o l’usuari 
final o els ajuntaments – no tinguessin un cost molt més elevat i d’alguna manera, 
s’han fet diferents accions : una ha estat un nou procés de contractació, amb el qual 
s’ha pogut reduir el preu del servei per a l’empresa concessionària – que era de 19,31 
€ per l’aparell i s’ha rebaixat a 16,35 € - i a més, la Diputació de Barcelona assumirà 
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bona part d’aquesta diferència que encara hi haurà entre aquesta rebaixa que s’ha 
aconseguit al contracte de concessió i el què posava l’IMSERSO; la Diputació de 
Barcelona farà l’esforç perquè no hagi de ser l’Ajuntament o l’usuari el qui pagui 
aquesta diferència. Per tant, l’únic increment que hi haurà, si no tinc les dades 
equivocades, són 55 cèntims per aparell, per usuari. Res més. Vull dir, que ens sembla 
bé la moció en tots els termes en què està escrita. I dir que realment creiem que és un 
servei importantíssim, que no se’n pot prescindir i que, evidentment, tampoc es pot 
incrementar el preu exorbitantment ara als usuaris, perquè són gent gran i 
normalment, acostumen a ser també persones amb dificultats econòmiques.  
 
Sr. Alcalde-President : Cristina, alguna cosa a afegir ? 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : No, no. 
Totalment d’acord. Comentar, doncs, això que les últimes dades que has comentat de 
la Diputació, al 100% encara no ens han arribat amb xifres tancades. Però, bé, que si 
és així, molt millor per tots, perquè és el què comentaves, no ? Realment s’està tornat 
a atacar a un perfil de població vulnerable, amb un perfil de persones que tenen unes 
necessitats importants i que ara mateix són les que tenen menys recursos i els que 
estan sent més atacats. Ja està, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : A nivell d’informació per saber quin grau d’afectació pot tenir 
això a la població de Sant Fruitós de Bages, el mes de desembre teníem 78 persones 
que rebien aquest servei de teleassistència. Per tant, són 78 persones amb una llista 
d’espera molt més àmplia, que segurament la regidora coneix, però evidentment, té 
una incidència important a la població directa del nostre municipi, perquè evidentment, 
és una cosa que no es fa per gràcia, sinó per pura necessitat. Bé, per tant, queda 
presentada i aprovada per unanimitat aquesta moció. I esperem que tingui efecte. 
Passem al punt núm. 6. Bé, votem, és presentada per unanimitat, però votem que no 
hi hagi algú que .... Votem.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

6. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball ( RLT ). 
 
Per acord de Ple de data 11 de juliol de 2001 es va aprovar per primera vegada la 
Relació de Llocs de Treball (RLT) la valoració dels llocs de treball i l’organigrama 
funcional, modificada per acords plenaris de dates 14.11.01; 08.03.02; 12.07.02; 
09.10.02; 30.07.03; 08.10.03; 09.06.04; 14.07.04; 13.04.05; 13.09.06; 09.05.07; 
12.09.07; 09.01.09 correcció d’errors 13.02.08; 09.04.08; 04.07.08; 11.02.09; 08.07.09; 
10.03.10; 12.01.11 i 08.02.12. 
 
Atès que per part de l’empresa MB Prevent, que té encomanada el servei de prevenció 
de la salut del personal de l’Ajuntament, respecte al lloc de treball de treballadora Sra. 
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XXX, ha considerat aquesta com una treballadora sensible, recomanant un canvi de 
lloc de treball o adequació del  mateix, circumstància aquesta que es considera per 
part dels responsables de Recursos Humans. 
 
Aquesta situació comporta de fet una reordenació del servei i de resignació de tasques 
i funcions, pel que l’àrea d’atenció al públic veurà reduïts els seus efectius, i el lloc 
deixat vacant no es pot proveir en tenir aquest la consideració de reserva a personal 
amb minusvalidesa. 
 
Vistes les tasques i funcions designades al lloc de treball, encarrilades directament 
amb el servei d’atenció al públic, es considera aquest com un servei essencial, en tant, 
que es dirigeix expressament a atendre a les persones que es dirigeixen per mitjans 
telefònics o presencials a aquesta Administració. 
 
Atès el que disposen els articles 29 i ss del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; articles 74 i ss de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on es regulen les 
qüestions sobre la Relació de llocs de Treball i la seva modificació. 
 
Per la qual cosa, es proposa previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència 
i Serveis Centrals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar la Relació de Llocs de Treball en el sentit i amb el contingut 
següent: 
 

1.- Modificar la denominació del lloc de treball d’auxiliar administrativa d’atenció 
telefònica, passant a anomenar-se auxiliar administrativa d’atenció d’entitats i 
comerç, amb les tasques que es relacionen a continuació: 

 
- Control i actualització de les dades de contacte de les entitats i comerços del 

municipi. 
- Publicacions bàsiques d’actes organitzats per les entitats a la web municipal 

(agenda, notícies, etc.). 
- Realització de la convocatòria – invitació de les entitats a actes públics i 

corresponent seguiment i confirmació dels mateixos. 
- Gestionar i trametre documentació relacionada amb entitats. 
- Atendre al públic intern i/o extern telefònicament, presencialment o 

telemàticament, resoldre les qüestions que estiguin al seu abast pels canals de 
comunicació adients i realitzar les derivacions corresponents a altres unitats o 
nivells d’atenció, tant a entitats com a comerç del municipi. 
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2.- Augmentar en una plaça el lloc de treball d’auxiliar administratiu d’atenció 
telefònica. Lloc: funcionari; Grup assimilat: C2; CD: 11, CE: 275,93 euros; Forma de 
provisió: concurs-oposició. Funcions: fitxa número 4. 

 
Segon.- Aplicar a les partides pressupostàries corresponents, el cost que es deriva de 
les modificacions contingudes als presents acords. 
 
Tercer.- Realitzar l’oportuna publicitat mitjançant les publicacions previstes en la 
normativa aplicable, als efectes d’examen i reclamacions, en el benetes que si durant 
el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació s’entendrà aprovada 
definitivament, i a trametre còpia de la documentació aprovada a l’Administració de la 
Generalitat i de l’Estat. 
 
Quart.- Notificar els presents acords segons el que estableix l’article 58 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè  duguin a terme els tràmits corresponents per 
tal de donar efectivitat els presents acords. 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín, regidora de Recursos humans, ens 
comentarà aquest punt. Manoli.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Hola, bona nit. 
Bé, això una miqueta, ja n’ha fet l’exposició el Secretari, és un acord que es present a 
aquest ple per part de la regidoria de Recursos humans, que està motivat per un 
informe mèdic de l’empresa de prevenció de riscos, la qual justament a l’informe 
mèdic, ens recomanen un canvi de lloc de treball, una adequació del lloc de treball que 
actualment està fent la XXX, que és la telefonista i registre a baix. Representa que 
l’informe mèdic ens explica que les feines que fa aquesta treballadora les pot continuar 
desenvolupant, però no en el temps que habitualment es requereix per fer-les. Llavors, 
varem estudiar la possibilitat d’adequar el lloc de treball, era molt complicat i se li han 
buscat unes feines que consideràvem que eren necessàries dins l’Ajuntament. Ella 
continuarà fent tasques d’auxiliar administrativa, però se l’ha adjuntat a l’àrea d’atenció 
d’entitats i  comerç. Dins les tasques que no s’han exposat a la lectura de l’acord, hi ha 
el control i actualització de dades de contacte d’entitats i comerços del municipi; les 
publicacions bàsiques d’actes que s’organitzen a través de l’entitat  a la pàgina web 
municipal, a l’agenda i les notícies; la realització de la convocatòria, invitació a les 
entitats de tots els actes públics que pugui organitzar l’Ajuntament; el seguiment i la 
confirmació d’aquests; gestionar i trametre documentació relacionada amb les entitats; 
i atendre el públic intern o extern telefònicament, presencialment o telemàticament, per 
resoldre les qüestions que estiguin al seu abast pel canal de comunicacions adients; 
realitzar les derivacions corresponents a altres unitats. Tot això relacionat amb el tema 
del comerç del municipi.  
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El segon punt que es presenta és augmentar la plaça del lloc de treball d’auxiliar 
administrativa, ja que la Montse la posem en el lloc aquest d’auxiliar administrativa 
d’entitats, doncs hi ha una altra persona que haurà de fer el tema d’atenció telefònica. 
Per això, s’augmenta la plaça del lloc de treball d’una auxiliar administrativa d’atenció 
telefònica. Ja està. Res més per la meva part.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Els portaveus ? Tomàs Casero ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Sí, nosaltres considerem que aquesta modificació és una modificació, com molt bé ha 
dit la regidora, que ve donada per una situació molt específica, però que en principi, 
entenem que això és donar continuïtat i un millor servei a la ciutadania de Sant Fruitós. 
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Mercè Casals ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré la 
paraula la regidor Roger Grandia.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit. Nosaltres, 
primer de tot, ens congratulem que la treballadora, la Sra. XXX, s’hagi recuperat i torni 
a estar treballant aquí a l’Ajuntament i, per tant, això seria un motiu ja d’alegria, perquè 
després de l’accident que va haver-hi en el seu moment, home, tots no teníem – o 
molta gent no tenia clar que aquesta treballadora es pogués reincorporar en el seu lloc 
de treball.  
 
Dit això i deixant constància que en la síntesi del dictamen estem d’acord, hi ha una 
sèrie de coses que m’agradaria deixar clares que, en aquest cas, sí que no hi estem 
gens a favor. És curiós, perquè si algú llegeix l’informe d’Intervenció en el qual -  és 
d’avui aquest matí, aquest informe – per tant, a efectes legals podríem dir que aquest 
dictamen no podria anar a ple perquè no ha estat informat amb temps i forma -. Però, 
bé, entre altres coses, deixant apart si és cert o no que estava – perquè està signat en 
dia 9 de gener ,  per tant, dia d’avui – deixa clar i és bastant meridià que no estem fent 
un procés selectiu correcte. Això ho diu ben clar als apartats finals del seu informe. Per 
tant, sí que els demanaríem que una vegada que fan una modificació dels llocs de 
treball, que ho facin més correcte i que tenien prou temps, perquè l’accident i la baixa 
d’aquesta treballadora va ser el mes de juliol i estan portant la modificació d’aquest lloc 
de treball a mitjans de gener. Per tant, han tingut molt temps com per poder fer un 
plantejament.  
 
Apart d’això, també creiem que s’hagués pogut fer amb una mica més de sensibilitat, 
com molt bé vostè ha dit – i també el Sr. Casero ho ha dit, que era un lloc de treball 
amb una sèrie de característiques per la persona que l’ocupava, molt peculiars – 
home, no sé si és gaire correcte modificar l’estructura de baix d’atenció al públic, quan 
aquesta persona no era aquí, quan no hi havia cap informe de la mútua i, per tant, 
vostès van tirar pel dret i van decidir fer aquests canvis sense – podríem dir – sense 
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assessorament al darrera. Jo crec que si ens ho mirem i ens ho posem en el nostre 
propi cos, en la nostra pròpia persona, ens ho fessin al nostre lloc de treball, 
segurament no ens hagués agradat quan ens haguéssim incorporat que ens 
haguéssim trobat totes les coses canviades i al mateix temps sense tenir motiu 
aparent. Perquè entenc jo que la mútua ha emès el dictamen un cop vostès han decidit 
canviar tot això arrel que aquesta persona torna a treballar aquí. Per tant, creiem que 
no ens neguem a la modificació del llocs de treball perquè és evident que 
possiblement està ben feta, però en la síntesi i el sistema i tot com s’ha portat a terme, 
sí que els agrairíem que tinguessin més cura per una altra vegada i que, tant les 
coses, com molt bé diuen que fan, de tant en tant també s’equivoquen, com és aquest 
cas.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Regidora Martín ? 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Dir-li al Sr. 
Grandia que a l’Ajuntament s’ha treballat en tot moment amb cura i amb molta 
responsabilitat; que el fet de la modificació feta a baix no és un fet que hagi sorgit arrel 
de l’accident de la  Montse, era un projecte que l’equip de govern tenia feia molt de 
temps. Ha coincidit potser en el temps, tot i que no ha estat aquest el motiu.  
 
El fet de la valoració que dius de l’empresa de prevenció de riscos, vull deixar molt clar 
que en cap moment diu que la Montse no pot realitzar la seva feina pel fet que s’hagi 
modificat a baix el lloc de treball; el problema que hi ha amb la XXX, amb el seu lloc de 
treball, és que ella està a una centraleta. El número de trucades que poden arribar a 
l’Ajuntament al cap del dia són moltes; i trucades que no s’esperen, una darrera l’altra i 
que la gent del nostre municipi, quan truca a l’Ajuntament  el què espera és que li 
contestin ràpidament. Si jo poso a la XXX en el seu lloc de treball, tal i com ella estava, 
sense fer la consideració que em demanava la doctora de canviar-la, què hagués 
passat ? el què estaven passant fins ara : que tenim un treballador que està fent una 
feina que la sobrepassa. Llavors, nosaltres el què hem procurat és que la XXX 
s’adeqüi – o sigui, la seva feina – s’ha d’adequar a les seves possibilitats. Les seves 
possibilitats, la XXX pot fer trucades, la Montse no té problemes per agafar el telèfon, 
sí que té problemes per agafar el telèfon, quatre trucades que entren alhora i que 
s’han de respondre en qüestió de dos segons. Aquest és l’únic problema : adequar 
això és impossible. Jo no li puc dir a qualsevol dels veïns que s’ha d’esperar 30 o 40 
segons perquè hi ha una persona que no pot contestar-li en un temps determinat. 
Llavors, basats en aquesta acceptació en aquest punt que ens marcava la doctora, és 
quan nosaltres varem decidir canviar el seu lloc de treball. I això no té res a veure ni 
amb què la XXX tingués problemes per accedir a la seva taula ni amb què la XXX 
tingués problemes amb agafar un bolígraf o la Montse tingués problemes a l’agafar el 
telèfon. Té problemes a agafar el telèfon en un temps que es considera prudencial. I 
simplement això. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia ? Si vol afegir algun aspecte, sí ? Tomàs ? 
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
M’agradaria poder intervenir.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Ho ha fet abans. Per tant, ho pot tornar a fer, d’intervenir. I 
després ja ho farà vostè, no ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Dret de rèplica, un moment, després.... 
 
Sr. Alcalde-President : Sí, sí.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Per alguns comentaris que ha fet el Sr. Grandia. Sr. Grandia, vostè podrà dir que es 
podien haver fet millor o pitjor les coses, és la seva opinió i és perfectament 
respectable. Però vostè ha comentat algunes coses i algunes opinions que són 
totalment gratuïtes : quan vostè ha dit que s’havia aprofitat per a fer uns canvis sense 
assessorament, això no és cert, perquè totes les modificacions que s’han fet han estat 
dirigides des d’una vessant totalment professional. S’ha fet, primer, des del màxim 
respecte pels treballadors – en aquest cas, per la treballadora -; i segona, s’ha facilitat 
al màxim  el què pugui desenvolupar el seu lloc de treball, o sigui, la seva feina. Per 
tant, vostè pot estar d’acord o en desacord amb determinats moviments o situacions 
que s’han produït, però les opinions aquestes gratuïtes, jo li demanaria que se les 
estalviés. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU :  Sí, gràcies. Començo 
pel Sr. Casero, perquè ha estat molt breu i jo també ho seré : jo crec que no són 
opinions gratuïtes. En certa part, ja ho diu l’informe de l’interventor, del què no s’està 
complint o no s’ha fet correctament. Simplement, en tot cas, llegeixi l’informe i, a partir 
d’aquí, prengui l’opinió que en cregui convenient. Jo crec que en aquest cas no s’ha fet 
bé i ho diu clarament que es pot incórrer en algun dels articles.  
 
Quan la Sra. Martín em diu ... miri, jo no entro en la dinàmica del què aquesta 
treballadora pugui fer o no pugui fer,  no estem canviant a la persona. I vostè, regidora 
de Recursos humans – crec que ja ho ha de saber, ja que fa més de dos anys que ho 
és – no estem canviant la persona ni el lloc de treball per la persona, sinó que és un 
lloc de treball de l’Ajuntament. Això que ho tingui clar. Quan vostè posa i enganxa la 
persona amb el lloc de treball, s’està equivocant; la Relació de llocs de treball no porta 
noms de persones, porta llocs de treball, cadires, però no porta noms de persona. Per 
tant, no vulgui entrar en què pot fer o no pot fer, sinó en tot cas, faci una fitxa 
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descriptiva correcte per les tasques que se li han encomanat a aquell lloc de treball; no 
per aquella treballadora. Ja veurem qui l’assumeix, aquest lloc de treball. Potser 
l’assumeix una altra persona. Però no pot muntar un lloc de treball a mida, perquè 
llavors sí que estaria incorrent encara en una il·legalitat més gran.  
 
Llavors diu el tema de les trucades : miri, aquí, evidentment, hi ha molta feina en 
aquest Ajuntament. He estat molts anys al capdavant i sé que porta molta feina a la 
telefonia. Però és motiu d’organització i prou, és qüestió d’organitzar-se. Les 
centraletes telefòniques serveixen per poder derivar trucades. Aquí hem estat molt 
temps amb gent de baixa i s’han cobert les trucades perfectament. Igual que ara. 
Possiblement, algun moment en què hi hagi moltes trucades no es pot agafar a tothom 
el telèfon. Per això, quan vostè despenja el telèfon de l’Ajuntament, perdó, quan un 
truca a l’Ajuntament li surt un contestador que diu “en breu serà atès”. No passa 
absolutament res, és qüestió d’organització. És la seva organització ? nosaltres, aquí, 
no hi entrem ni en sortim. És la seva organització. Però jo li torno a dir que nosaltres 
no entrem en el tema personal, sinó en el tema de la Relació de llocs de treball i com 
s’ha portat a terme aquest expedient. Simplement això.  
 
Sr. Alcalde-President : Per tancar ? 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : M’agradaria 
recordar-li al Sr. Grandia que el lloc de treball de telefonista estava especificat ja per 
una persona amb una reducció de mobilitat o amb una discapacitat. L’única cosa que 
he fet és, amb aquestes característiques, és canviar-li les seves tasques. Simplement 
això, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Comentar, primer de tot, que tota la gent d’aquesta 
casa – i , en concret, i això ho puc assegurar, l’equip de govern – està absolutament 
content amb la treballadora XXX; això vagi per endavant. És una persona 
absolutament vàlida com a persona, com a treballadora i a més, és simpàtica, però 
molt que molt. Per tant, això vagi per endavant. Lògicament, si millorant les seves 
tasques es millora la seva qualitat en el treball, estem millorant, creiem, la seva qualitat 
de vida. Per tant, aquesta reubicació de tasques de la treballadora XXX, de la persona 
Montse Font, s’ha fet  evidentment, per donar un millor servei; però ho hem fet sobretot 
pensant que ella, com a persona, es sentiria molt més gratificada en quant podria 
desenvolupar el seu treball, molt necessari. A més, un lloc de treball que creiem que 
ella coneix perfectament, com és el de les entitats i el comerç. I ens va semblar que, a 
més, com a perfil de persona, encaixava molt bé. Aquesta persona, les seves tasques, 
bàsicament ara, les dirigeix el regidor Isidre Malagarriga, pel tema de comerç i 
d’entitats, està clar. Però jo crec que això és important que quedi clar – jo crec que ha 
quedat clar, però volia, si més no, remarcar-ho -, que s’ha fet sempre tenint per 
endavant que és una persona absolutament vàlida, la Montse. I esperem i creiem i per 
les converses que hem tingut amb ella, que aquesta feina, la veritat, és que l’ha de 
motivar i esperem que sigui així.  
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Un cop dit això, que crec que era necessari dir-ho, el Sr. Grandia, no voldria equivocar-
me en l’expressió, però crec que rasca d’on no pot sortir res, per no dir que he sentit 
alguna tonteria que em sap greu. Vostè ens ha dit que havia estat uns quants anys a 
l’Ajuntament, ho sabem; i que hi ha molta feina. Per tant, vostè reconeix que hi ha 
molta feina. I que ha comentat, ha dit, ha afirmat que moltes vegades no es pot agafar 
el telèfon i que surt una veu molt simpàtica, però que et diu que en breu seràs atès i 
t’esperis. Bé, doncs, ja era hora que un equip de govern prengués cartes en 
l’assumpte, no ? perquè vostè reconeix que hi va ser molts anys, reconeix que hi ha 
molta feina, reconeix que surt la veu, però no va fer res. Ara, això sí, criticar quan els 
altres ho fan, això que no falti. Doncs, miri, nosaltres ho hem fet. Aquest equip de 
govern ha dit : hem de millorar. I ho hem fet. I com s’ha fet ? Doncs, hem modificat 
sensiblement l’atenció al públic; i hem modificat sensiblement la recepció de trucades. 
I esperem que, en comptes que “en breu serà atès”, sigui atès directament. Perquè 
quan tu truques i et diuen que en breu seràs atès, home, no està malament; però si 
t’atenen, segur que és millor. Per tant, malgrat tot el què es pugui intentar dir des de 
l’oposició, quan ells governaven no ho van fer i aquest equip de govern, ho ha fet. Que 
es pot fer millor, que és millorable ? segur. I en el dia a dia d’aquesta modificació, 
segurament haurem d’introduir un canvi per a millorar encara més. Però l’important és 
que aquest equip de govern està per allò que es pot millorar i ho fa.  
 
Una altra cosa important : la Sra. XXX s’ha recuperat al 100% de l’accident. Per tant, el 
moviment, en quant a les tasques que ella pot desenvolupar, no té a veure amb 
l’accident. Té a veure amb una realitat, que és la que és, però no té a veure amb 
l’accident, cosa que vostè ha volgut vincular i que no té cap tipus de raó.  
 
Ha parlat vostè de sensibilitat : què sabrà vostè de quina sensibilitat hem tingut 
nosaltres amb la Sra. XXX, partint de la  base que sempre tot es pot fer millor i que 
segurament, per més sensible que siguis, sempre ho podries ser més. Miri, hem volgut 
ser tant sensibles fins el punt que no només la regidora de Recursos humans se n’ha 
ocupat, sinó que aquest propi alcalde en persona, ha volgut anar sempre de la mà de 
la regidora i parlar directament amb la Sra. XXX, sempre que ha pogut. Precisament, 
perquè tenim sensibilitat. I torno a dir : tot es pot fer millor, però no ens digui que no 
tenim sensibilitat. No ens digui que no tenim sensibilitat.  
 
Canvis sense assessorament : el mateix regidor Tomàs Casero li ha dit : s’ha fet amb 
assessorament. Vostè ha estat mencionant informes, la regidora Manoli Martín ho ha 
dit i vostè ho ha corroborat que hi havia informes de l’empresa que tenim de prevenció, 
etc. Per tant, comentar-li que totes aquestes afirmacions gratuïtes que feia, les feia 
sense coneixement de causa i sobretot les feia, simplement, per aquest costum que 
tenen d’embrutar tot allò que vostès haguessin pogut fer i no varen fer i ara nosaltres 
sí que hem fet. Bé, acabades aquestes observacions, passem a votar aquest punt 
núm. 6.  
 
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 ). 
 



 
  
  
  
  
  
         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 
21

 
7. Proposta d’aprovació de la declaració de serveis públics i prioritaris. 

 
Antecedents 
 
El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, estableix en el 
seu article 3.2; així com també a el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2013, estableix a l’article 23.2, que durant l’any 2012 no es procedirà a 
la contractació del personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal i de funcionaris interins, salvant casos excepcionals i per cobrir necessitats 
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
Atès que la normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector prioritari o 
essencial, aquesta qüestió l’haurà de determinar discrecionalment cada administració. 
Entenent aquelles referides a les necessitats públiques que requereixin d’una actuació 
preferent sobre les altres, o sense les quals l’administració no podria prestar amb les 
degudes garanties els serveis públics a què està obligada per imperatiu legal. 
 
Atès que els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local, defineixen les competències que hauran d’exercir els municipis, en els 
termes de la legislació de l’estat i de les comunitats autònomes. 
 
Atenent al que disposa el RDL 20/2012, el Projecte de Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per l’any 2013 i la Llei 2/2012 i la Llei 7/1985, aquesta Corporació ha 
informat respecte els serveis que es consideren prioritaris i essencials de cadascuna 
de les seves respectives àrees, segons informes que s’adjunten a aquesta proposta. 
 
Per tot això, i a l’empara del que estableix  l’article 22.2 i) de la  LBRL, es proposa  per 
part de la Regidoria de Recursos Humans l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
   
Primer.- Declarar serveis públics essencials de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, els següents: 
 

o Àrea de Serveis Socials: personal de la Residència d’avis “El Lledoner” i les 
Treballadores familiars. 

o Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per 
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres;  així com els conserges dels centres escolars.  

o Àrea de Seguretat Ciutadana 
o Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadà i Serveis Jurídics. 
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Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació. 
 
I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves 
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’ adequat funcionament 
dels serveis. 
 
Segon.- Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer 
nomenaments de personal estatutari i de funcionaris internis, corresponents als serveis 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages declarats serveis 
essencials i d’acord amb el següent: 
 
 * Substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir 
 
Tercer.- Les contractacions portades a terme com a conseqüència d’aquesta 
declaració de serveis prioritaris i essencials, en cap cas podran suposar un increment 
del pressupost del Capítol 1 de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Quart.- Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament 
de caràcter temporal, ha de quedar acreditat en l’expedient, mitjançant informe, les 
causes de necessitat urgent i inajornable per procedir a la contractació o nomenament 
de personal, així com la impossibilitat de suplir les mancances de personal pels 
sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb especial justificació de la 
impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals d’assignació de 
funcions al personal de la mateixa Corporació en actiu. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sant Frutiós de 
Bages i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Moltes gràcies. La regidora Manoli Martín ens comenta aquest 
punt.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : A veure, aquesta 
proposta que es presenta avui al Ple és motivada per les mesures urgents que es van 
aprovar des del govern central en matèria pressupostària, tributària i financera per 
corregir el dèficit públic. Llavors, en aquesta llei, per fer un resum i no avorrir el 
personal, el què es deia és que no es podia contractar a personal temporal, llevat els 
casos excepcionals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i que es restringiran 
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries i que 
afectin al funcionament dels serveis públics essencials. Actualment, l’Ajuntament de 
Sant Fruitós no tenia assignats quins eren els seus serveis essencials i per aquest 
motiu es fa una proposta d’aprovar una declaració de serveis públics i prioritaris, que 
són la relació d’àrees que ha llegit el Secretari : l’àrea de Serveis Socials, el personal 
de la residència d’avis i les treballadores familiars; a l’àrea d’Educació, el personal de 
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la llar d’infants; l’àrea de Seguretat Ciutadana; i a l’àrea de Serveis generals, Atenció al 
públic i al ciutadà i Serveis jurídics.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Els portaveus, alguna cosa a afegir en aquests 
punts? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, abans de 
cedir-li la paraula al regidor Roger Grandia, m’agradaria remarcar la facilitat que té 
aquest alcalde per canviar el sentit de les nostres paraules.  
 
Sr. Alcalde-President : Cenyeixi’s al què estem parlant i no.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : En segon lloc, 
m’agradaria comentar..... 
 
Sr. Alcalde-President : Escolti’m, perdoni. Cenyeixi’s.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Estic parlant. Crec 
... 
 
Sr. Alcalde-President : Primer, educació, Sra. Casals. Primer, educació.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sr. Batanés, vostè 
fa .... 
 
Sr. Alcalde-President : No. Primer, educació i cenyeixi’s.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... contínuament el 
mateix i modifica el sentit de les nostres paraules.  
 
Sr. Alcalde-President : Primer, educació. Jo tinc llibertat de ..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo no li he faltat al 
respecte.  
 
Sr. Alcalde-President : Jo només faltaria que no pogués dir el què crec que he de dir, 
igual que ho diu vostè.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Exactament el 
mateix.  
 
Sr. Alcalde-President : Però primer de tot, educació. Si jo li dic que es cenyeixi al què 
ens hem de cenyir, doncs, s’hi cenyeix.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, vostè, faci 
el favor de no modificar el sentit de les nostres paraules com fa sempre.  
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Sr. Alcalde-President : No, jo no modifico res. Vostè al què s’ha de dedicar és .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Llavors, no tindrem 
discussions.  
 
Sr. Alcalde-President : No. Aquí vostè té un problema, aquí vostè té un problema. I o 
corregeix aquest problema o seguirà tenint problemes. Vostè s’ha de cenyir al punt 
que estem tractant. I si no li sembla bé, té un problema, que és el què li està passant.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo em sembla que 
no, Sr. Batanés.  
 
Sr. Alcalde-President : Per tant, cenyeixi’s al punt que estem tractant. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Al punt 7 dels 
antecedents, crec, si no vaig equivocada, que hi ha un error a la Llei que diu 20/2012 i 
crec que és 20/2011. Concretament, aquesta. I ara, li cediré la paraula al regidor 
Roger Grandia.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Gràcies. Intentaré 
cenyir-me al dictamen, tal com el Sr. Alcalde em demana. Nosaltres volíem fer una 
proposta i, per tant, una ampliació del què serien els acords.  
 
Sr. Alcalde-President : Perdoni, Sr. Grandia. Vejam. El Sr. Alcalde no li demana que 
es cenyeixi al dictamen; el Sr. Alcalde demana que es tractin els punts que s’han de 
tractar. No parlo de dictàmens. Ara estem tractant un punt, tractem aquest. Per tant, si 
això tenia forma de gracieta, a mi no me n’he fet. El Sr. Alcalde no demana res de 
cenyir-se a dictàmens, sinó al punt que es tracta. Només faltaria. A partir d’aquí, fem 
les coses ben fetes, si us plau.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Puc continuar, sí ? em 
dóna permís per continuar ?  A mi, a vegades, també em fa moltes gracietes que fa 
vostè i a mi tampoc no em fan gràcia i .... 
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia, seguim amb el problema ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, jo també tinc el 
problema, .... 
 
Sr. Alcalde-President : Seguim amb el problema ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : ... com la Sra. Casals. 
Devem tenir el mateix problema.  
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Sr. Alcalde-President : Doncs és possible que el tinguin.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé.  
 
Sr. Alcalde-President : Una mica de respecte.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Si.... 
 
Sr. Alcalde-President : Una mica de respecte.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Senyor .... 
 
Sr. Alcalde-President : Perquè li agradarà o no li agradarà, servidor és l’alcalde 
d’aquest poble.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, a mi m’agrada .... 
 
Sr. Alcalde-President : Miri quina gràcia. Llavors, una mica de respecte i de 
consideració. Jo l’únic que he demanat és que ens cenyim als punts que es tracten. No 
he demanat res més. I crec que això no és que ho digui aquest alcalde perquè li dóna 
la gana, sinó que és el què toca : cenyir-se als punts. Pot continuar.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Gràcies. Només li 
recordaré una cosa : que també li agrairé que quan tractem un tema, també vostè es 
cenyeixi al seu tancament amb aquell tema. Això també li agrairé, perquè sinó també 
l’interrompré, com vostè està fent ara, recordant-li, perdó.... 
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Grandia.... 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Deixi’m acabar, Sr. 
Batanés.  
 
Sr. Alcalde-President : ... vol parlar d’aquest punt o ja passem a votació directament 
? Miri, el deixo triar. El deixo triar : parlem del punt o anem a votació.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, parlem del punt, .... 
 
Sr. Alcalde-President : Doncs parlem del punt núm. 7. 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : ... però crec que és 
prou important. 
 
Sr. Alcalde-President : Doncs, parlem del punt núm. 7.  
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Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Crec que aquest punt 
és prou important.  
 
Sr. Alcalde-President : Endavant.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé, gràcies. Doncs, 
com deia, als acords – i sí agrairia a la Sra. Martín , si ens pogués explicar quan es 
refereix a l’àrea de Serveis Generals, en aquests serveis públics, perquè la 
concurrència sàpiga una mica de què va, es tracta una mica de limitar els llocs de 
treball que té l’Ajuntament, que són gairebé imprescindibles en cas de necessitat que 
hi hagi algú de baixa o hi hagi algun tipus de manca de personal en aquest lloc. 
Descriuen molt bé el tema de l’àrea de Serveis a les persones, hi estem totalment 
d’acord, evidentment, que tant a la residència d’avis com a la llar d’infants, amb les 
criatures, siguin dos llocs realment importants que si hi ha una baixa, es pugui cobrir 
d’una forma immediata, tenint en compte que estem treballant amb persones 
directament – i amb persones susceptibles a un tarannà molt concret.  
 
Quan també parlava del tema de Seguretat Ciutadana, tampoc hi tenim res a dir : 
evidentment, és un motiu important en el qual s’ha de vetllar perquè tot estigui cobert 
al 100%.  
 
Quan es refereix a Serveis Generals, jo volia fer la pregunta : quins llocs de treball 
concrets, si me’ls pot dir, el què seria els serveis jurídics, perquè això és  molt ampli – 
pot ser des d’administratius, pot ser el jurista, pot ser el Secretari –. A veure on queda, 
si és que queda restringit o realment quan es parla dels serveis jurídics és un element 
totalment ample; vull dir, que no queda acotat en una àrea en concret. Aquesta era la 
nostra primera pregunta.  
 
I la segona, tal com explicava al principi al meu plantejament que estan tractant amb 
persones, trobem a faltar un lloc de treball important; i creiem que sí que ens agradaria 
que també es recollís en aquest dictamen, en aquesta proposta, que són els 
conserges de l’escola. El conserge de l’escola, l’Ajuntament té l’obligació de cobrir en 
els seus horaris d’obertura laboral – en aquest cas, escolar – dels nens. I aquí no hi 
són. No hi estan inclosos i nosaltres creiem que són prou importants perquè disposin 
d’aquesta flexibilitat vostès a l’hora de poder contractar de forma temporal en cas de 
substitució; i tenint en compte que tant una escola com l’altra, tant el Monsenyor Gibert 
com el Pla del Puig, hi ha un lloc de treball reconegut i ocupat per persones 
definitivament, que aniria molt bé que en cas que si estiguessin de baixa, es poguessin 
cobrir d’una forma immediata. Per tant, demanaríem que s’inclogués en aquest punt , 
també el què seria dins els serveis d’atenció a les persones, que hi hagués també el 
tema dels conserges, tenint en compte que també estem treballant amb nens. Gràcies.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. En 
resposta  a la qüestió que presenta el Sr. Grandia, dir que els serveis jurídics, que 
entén vostè per serveis jurídics ? 
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Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bé, la pregunta l’he fet 
jo.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Jo crec que 
queda molt clar : serveis jurídics és la part de l’advocacia – l’advocada de l’Ajuntament 
– que nosaltres considerem que és un lloc que és bastant important de substituir. En 
aquest sentit, volíem reflectir el lloc de l’advocat de l’Ajuntament.  
 
Del què comenta dels conserges..... 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Perdó, Sra. Martín, 
només una .... Perdó, eh, Sr. Alcalde, ... 
 
Sr. Alcalde-President : Sí, sí.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Aquí no hi hauria, 
doncs, administratius, considerats en el departament.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : S’hagués posat 
personal general. això ja es va explicar a la comissió informativa, que en aquest cas, hi 
estava el Sr. Llorens, que això és per delimitar les contractacions d’una manera 
exhaustiva. El què no vol dir que no fem més contractacions de les estrictament que es 
marquen aquí i en aquestes àrees. Si una contractació, com vostè ha dit, del conserge 
de l’escola, que només hi ha una persona, que és totalment justificable i es pot 
substituir, m’entén ?  estem parlant ... Això s’ha presentat, més que res, per delimitar 
una miqueta a l’hora de fer les contractacions en altres àrees que eren molt més 
àmplies i eren molt més difícils de justificar. Jo crec que queda molt clar quin és 
l’objectiu de la presentació o de marcar quines són les àrees específiques, però ja es 
va dir en el seu moment a la Comissió Informativa que en els casos que quedi evident 
que és necessària la substitució perquè només hi ha una persona que es dedica a fer 
aquella feina – per exemple, tenim el cas de l’informàtic, que només tenim un 
informàtic – doncs, evidentment, sense informàtic potser viurem una setmana, però 
més, no. Això és una miqueta delimitar el tema de l’àrea de les contractacions, que fins 
ara no estava delimitada. Només això.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, en quant a serveis jurídics, deixar clar que era només 
l’advocat, la plaça d’advocat. La proposta que feia el Sr. Grandia en quant als 
conserges, els sembla que la desestimem o ho posem en consideració dels portaveus, 
per saber si es pot incloure o no ? En principi, el què comentava la regidora Manoli 
Martín, és que si ho justifiques, tots són substituïbles, perquè sempre hi pot haver una 
circumstància en concret que generi una situació que tu puguis arribar a justificar. 
Evidentment, aquelles àrees que tu ja has predeterminat com a bàsiques, diguéssim 
que la justificació és com molt més laxa, més fàcil. I per això s’han determinat aquests 
àrees. No vol dir que després, les que no estiguin aquí, siguin impossible la 
substitució. En tot cas, aquestes dues figures de conserges .... 
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Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Es podrien 
incloure dins l’àrea d’educació.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal 
Imagina't : Sí.  
 
Sr. Alcalde-President : Per part del PSC ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Vejam, nosaltres no tenim cap inconvenient. Suposo que tothom sap que la filosofia 
del Decret del govern de l’estat va en la línia de posar tots els pals a les rodes per a 
poder fer contractacions.  
 
Sr. Alcalde-President : Correcte.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Per tant, en el ben entès que tots entenem que la realitat ens anirà marcant el dia a dia 
i tot el què es pugui substituir, es substituirà; en el ben entès que tindrem “los ojos 
puestos en la nuca”, perquè ens posaran totes les dificultats possibles. Crec que, no 
sé, jo no hi era a la Comissió Informativa, però crec que una mica la filosofia era de 
posar quins eren aquells serveis estrictament essencials per no donar tampoc massa 
pistes a la fiscalització que ens puguin portar per part d’altres administracions.  
 
Sr. Alcalde-President : Sra. Flotats ? 
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, jo, com a 
responsable d’ensenyament, pràcticament, siguin aquí o no hi siguin, em faré càrrec 
que si hi ha una baixa a les consergeries, es supleixi de seguida, com s’ha fet fins ara. 
Per tant, si voleu incloure-ho, per part nostra no hi ha cap problema.  
 
Sr. Alcalde-President : Sí, l’únic que hi havia aquest aspecte que comentem, de no 
fer una llista massa extensa, que no comportés després algun problema de 
fiscalització. En tot cas, la proposta la tirem endavant o no la tirem endavant ? Sr. 
Masana.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal 
Imagina't : Sí, en principi, cap problema. I penso que és la línia que ha dit el Sr. 
Casero: que tots els llocs de treball són importants i que tampoc es tracta de començar 
aquí ara a .... crec que s’ha fet un treball i que es devia parlar a la seva Comissió 
Informativa d’agafar justament els més, més, més de tots.  
 
Sr. Alcalde-President : Per tant.... ? 
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal 
Imagina't : No hi ha cap inconvenient a afegir-li, però també és això, compte amb 
posar-los ... 
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Sr. Alcalde-President : Què li sembla a vostè, sí o no ? 
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal 
Imagina't : Per mi sí, per nosaltres, sí, no ? 
 
Sr. Alcalde-President : Sí ? Casero ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Estem parlant de serveis públics essencials. Per tant,.... 
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal 
Imagina't : Sí.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Jo aquí li veig la dificultat aquesta que hem comentat abans.  
 
Sr. Alcalde-President : Va, doncs, fem una cosa : com que això és un tema que 
sempre es pot anar implementant, en tot cas, valorem-ho, sotmetem-ho a votació el 
què tenim ara sobre la taula i, en tot cas, ja ho complementaríem. Entenent també, 
com diu la regidora d’ensenyament, que mai hi ha hagut problema en fer les ..... 
 
..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Jo, si m’ho 
permeten, que no he intervingut, però.... 
 
Sr. Alcalde-President : Sí.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí que crec que 
d’alguna manera seria important poder-ho incloure perquè s’entén que és essencial. I 
tal com ha dit la regidora, o sí o sí, es substituirà; en el ben entès que s’està donant a 
conèixer quins són, per nosaltres, els llocs essencials i que podria ser que més 
endavant hi hagués alguna restricció que afectes als llocs que no s’han inclòs aquí. 
Vull dir, que ens podríem trobar amb això, que per algun motiu, ens estan demanant 
que diguem quins són els llocs essencials, sinó quin motiu té ? si vostès fins ara han 
estat contractant perquè hi havia la necessitat, perquè ara hem de , justament, 
delimitar. Si delimitem, delimitem correctament. Perquè sinó, quin sentit té fer això ? 
Guaiti, això han tingut un any per fer-ho, vull dir, que es podia haver fet i no s’ha fet i 
no ha passat res. O no es fa o fem-ho ben fet i fem-ho ben complimentat; perquè ens 
podem trobar que després ens diguin “no, no, vostès han dictat aquests com a 
essencials i els altres no ho són”. És una plantejament que deixo aquí sobre.  
 
Sr. Alcalde-President : Regidora, ho incorporem ? 
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Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Jo, per mi, ho 
consideraria dins l’àrea d’educació; són dues places que no impliquen res. 
L’incorporaria.  
 
Sr. Alcalde-President : Doncs l’incorporem. Farem la modificació. Per tant, sotmetem 
a votació la proposta amb aquesta modificació que inclou les dues consergeries.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 
8. Donar compte de la xifra de població del padró d’habitants a 1 de gener de 

2012. 
 
Atès l’article 81 del Reglament de estatal de població i demarcació territorial, segons la 
redacció introduïda pel Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, en el qual 
s’assenyala que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals 
amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions realitzades 
durant l’exercici anterior. 
 
Mitjançant l’escrit tramès per la Delegació de l’INE  a Barcelona de data 30 de 
novembre de 2012 ( de nostre referència registre d’entrada núm. 4919 de 13.12.12 ) 
en el qual es comunica a aquest Ajuntament, que d’acord amb el procediment establert 
a la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director general de Cooperació Local per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, es 
comunica el següent : 
 

“Que finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de les xifres 
oficials de població prevista la Resolució de 25 d’octubre de 2005, la xifra per 
aquest municipi que s’ha elevat al Govern als efectes de l’aprovació del Reial 
Decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la 
revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2012 és la següent : 
8.227 habitants.” 

 
Tanmateix es comunica que la comunicació tramesa té caràcter informatiu i no es 
recurrent, essent susceptible de recurs el Decret pel que es declarin oficials les xifres 
de població resultants de la revisió el padró referida a 1 de gener de 2012, un cop 
aprovat pel govern i publicat al BOE. 
 
Atès que al BOE de 29 de desembre de 2012 es publica el Reial Dedret 1697/20012 
de 21 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultant de la 
revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2012.  
 
Per això es proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Serveis 
Generals, l’adopció del següent 
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ACORD : 
 
Únic.- Prendre coneixement de la revisió anual del padró municipal d’habitants del 
municipi de Sant Fruitós de Bages referida a data 1 de gener de 2012 aprovada per 
l’INE i declarada oficial per Reial Decret 1697/2012 de 21 de desembre, (BOE de 29 
de desembre de 2012) que ascendeix a 8.227 habitants. 
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, és una dada clara i estadística. En tot cas, comentar que 
significa un augment de població de 29 habitants en el transcurs de dotze mesos : de 
l’1 de gener de 2011 a 1 de gener de 2012, Sant Fruitós ha crescut en 29 habitants. 
Per part dels portaveus algun comentari ? Benvinguts. És un donar compte, no hi ha 
votació.  
 
 

9. Execució de sentència dictada pel JCA núm. 13 al recurs ordinari 30/2008-
A, interposat pel Sr. Jorge Andreu Rius i altres 

 
Atès que en data 19.10.12 es va rebre comunicació de la defensa lletrada d’aquest 
Ajuntament a la qual s’acompanya la sentència recaiguda en el recurs contenciós 
administratiu núm. 30/2008-A, del JCA núm. 13, interposat per XXX i altres, i recursos 
acumulats (31/2008, del JCA núm. 7; 53/2008, del JCA núm. 10; 58/2008, del JCA 
núm. 7; 67/2008, del JCA núm. 1; 79/2008, del JCA núm. 14; 89/2008, del JCA núm. 3; 
101/2008, del JCA núm. 9; 108/2008, del JCA núm. 14; i 128/2008, del JCA núm. 4), 
interposats contra l’acord de Ple de 12.9.07, pel qual s’aprovaven la liquidació i quotes 
definitives de les contribucions especials de les obres de la xarxa de sanejament de 
Les Brucardes. 
 
En data 28 de desembre de 2012 ( registre d’entrada núm. 5093 ) s’ha notificat a 
aquest Ajuntament la fermesa de la sentència núm. 305 de 15.10.12 dictada pel Jutjat 
contenciós administratiu núm. 13 en el recurs contenciós administratiu núm. 30/2008-
A, interposat per XXX i altres i recursos acumulats.  
 
La sentència va  : “Primer.- Estimar  parcialment aquest recurs en tant que es 
considera no ajustat a Dret el contingut de les notificacions realitzades a les recurrents 
i , en conseqüència, DECARLAR  que s’han de retrotreure les actuacions a moment 
anterior a la  notificació de l’acord adoptat pel Ple municipal de Sant Fruitós de Bages 
en data 12 de setembre de 2007, en virtut del qual s’aproven les quotes definitives i les 
liquidacions de les contribucions especials per a l’execució de les obres de la xarxa de 
clavegueram de la urbanització de Les Brucardes , condemnant a l’administració 
demandada a que notifiqui als recurrents el referit acord municipal en els termes que 
s’han expressat en el segon Fonament Jurídics d’aquesta Sentència, desestimant la 
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resta d’al.legacions formulades; Segon.- No efectuar un pronunciament especial pel 
que fa a les costes processals causades per aquest recurs.” 
 
Vistos els informes de la Secretaria de l’Ajuntament, obrants a l’expedient, en relació al 
compliment de la sentència.  
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis 
Centrals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS :   
 
Primer.- Acusar rebuda de la sentència i de l’expedient administratiu i identificar com a 
òrgan responsable del compliment de la sentència al Ple de l’Ajuntament.  
 
Segon.-  Donar compliment a la sentència núm. 305 de 15.10.12 del JCA núm. 13 ( 
recurs núm. 30/2008-A i acumulats ) i dur a efecte i practicar el que exigeixi el seu 
compliment :  
 
- Que per la Secretaria de l’Ajuntament es procedeixi a notificar de nou als recurrents ( 
que consten a l’annex obrant a l’expedient ) de l’acord de Ple de 12.9.07 referent a la 
liquidació i quotes definitives de les contribucions especials de les obres de la xarxa de 
sanejament de les Brucardes, amb expressió dels recursos procedents.  
 
Tercer.- Comunicar els acords precedents al Jutjat contenciós administratiu núm. 13 
de Barcelona.  
 
 
Sr. Alcalde-President :  Es tracta de tornar a notificar, és el què diu la sentència que 
hem d’acatar : tornar a notificar les notificacions, repetir les notificacions que es van fer 
sobre el tema del clavegueram de la urbanització de Les Brucardes. Per tant, en 
aquest moments l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de tornar a notificar a 
un total .... quantes notificacions eren, Sr. Secretari ? Vuitanta ? 
 
.... 
 
Sr. Alcalde-President : De l’ordre de 80 notificacions que s’han de repetir perquè no 
es van fer degudament. En aquest sentit, ens posarem a repetir aquestes notificacions. 
Per part dels portaveus, algun comentari ? No ? Passem a votar.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
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CMI PROMOCIÓ TERRITORI 
  
10. Proposta d’adhesió a les ordenances tipus de la Diputació de Barcelona 

sobre la intervenció municipal ambiental, la seguretat i salut pública i la 
d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 

 
El Ple de l’Ajuntament  en sessió del dia 14 de desembre de 2000 va aprovar 
l’ordenança municipal d’obertura d’establiments i control de les activitats classificades ( 
BOP núm. 42 de 18.2.00 ). Aquesta ordenança va ser modificada per acord de Ple 
d’11.2.04 ( BOP núm. 227 de 21.9.04 ). 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 14.4.10 va aprovar l’Ordenança 
reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit 
territorial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per adhesió al text de l’ordenança 
model tipus publicada per la Diputació de Barcelona al BOP núm. 44 de 20.1.10, 
publicant-se el corresponent edicte referit a l’esmentat acord municipal al Butlletí 
Oficial de la Província núm. 148 de 22.6.10  i al DOGC núm. 5619 de 30.4.10. 
 
Així doncs, el règim jurídic de les llicències ambientals i d’obertura d’establiments 
estava constituït per les ordenances referenciades.  
 
Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 9.10.02  va aprovar l’Ordenança 
reguladora de les activitats i instal.lacions de radiocomunicació, per adhesió al text 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BOP núm. 32 de 6.2.02, pàgines 14 
a 26, publicant-se el corresponent edicte referit a l’esmentat acord municipal al Butlletí 
Oficial de la Província núm. 2554 de 23.10.02. 
 
Durant els anys 2009 a 2011 s’han publicat diverses lleis que regulen la intervenció 
administrativa sobre les activitats, podent citar-se, entre altres moltes, les següents : la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que 
té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb 
incidència ambiental ( aquesta Llei deroga expressament la Llei 3/1998, de 28 de 
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental ); la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, que 
té per objecte establir el règim jurídic dels espectacles públics, activitats recreatives i 
també dels establiments i espais oberts al públic on es duen a terme aquestes 
activitats i regular-ne la intervenció administrativa; la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives; la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible. 
 
Considerant que s’ha produït un canvi en la normativa europea amb la publicació de la 
Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva Bolkenstein 
o de Serveis), que ha estat transposada a l’Estat amb l’aprovació de les següents lleis: 
Llei 17/2009 (Llei paraigües), Llei 25/2009 (Llei òmnibus), i a Catalunya a través de la 
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Llei 26/2010, de règim jurídic les administracions públiques de Catalunya i Llei 2/2011, 
d’economia sostenible. 
 
Vist que en substitució de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental, a Catalunya es va aprovar la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats. 
 
Davant tal cúmul de normativa, la Diputació de Barcelona ha redactat i publicat el text 
definitiu de les ordenances tipus d’Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i 
Salut Pública i la d’Intervenció Municipal en Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives. 
 
Aquesta Alcaldia, fent ús de les competències que li són pròpies en matèria de direcció 
de l’administració municipal, conforme a l’article 21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, posa a la consideració del Ple que la Diputació 
de Barcelona aprova la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local per 
als municipis, consistent en posar a la seva disposició la ordenança tipus d’intervenció 
municipal ambiental, la seguretat i salut pública i l’ordenança tipus d’intervenció 
municipal en espectacles públics i activitats recreatives, les quals es varen publicar 
integrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 19 
d’octubre de 2012; i proposa l’adhesió a aquestes.  
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la  Comissió Informativa de Promoció del 
Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS : 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança per a la intervenció municipal ambiental, 
la seguretat i salut pública i l’Ordenança per a la intervenció municipal en espectacles 
públics i activitats recreatives, que es corresponen als models tipus facilitats per la 
Diputació de Barcelona, els quals han estat aprovats definitivament i publicats al BOP 
de 19 d’octubre de 2012. 
 
Segon.- Donar publicitat del present acord durant el termini de trenta dies al BOP, al 
tauler d’edictes i al web municipal. 
 
Tercer.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament  
aprovats. 
 
Quart.- Derogar les següents ordenances: Ordenança municipal reguladora de la 
intervenció integral en les activitats i instal·lacions; i l’Ordenança reguladora del lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages.  
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ANNEX : MODIFICACIONS ALS MODELS TIPUS PUBLICATS PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 
 
-  Ordenança d’Intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública : 
Sense modificacions. 
- Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats 
recreatives: Es modifica la Disposició derogatòria, que queda amb el següent 
redactat:  
  
“A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, queden derogades les ordenances 
següents : Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral en les activitats i 
instal·lacions; i  l’Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici en l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.” 
 
 
Sr. Alcalde-President : Les ordenances aquestes que acabem de comentar han 
sofert modificacions importants, bàsicament des de l’entrada en vigor de les 
successives lleis òmnibus, que suposo que n’hauran sentit a parlar, de les diferents 
aplicacions de les lleis òmnibus. En tot cas, això comportava una modificació 
d’aquestes ordenances : la d’intervenció municipal ambiental, la de seguretat i salut 
pública i la d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. El 
què s’ha fet és adherir-nos a un treball desenvolupat per la Diputació de Barcelona; 
ells han fet un redactat nou d’aquestes ordenances; i l’Ajuntament de Sant Fruitós, un 
cop vistes i avaluades pels serveis tècnics i jurídics, hem considerat que eren vàlides i, 
per tant, l’Ajuntament de Sant Fruitós el què fa és fer-se-les seves. I , per tant, farem 
aquesta adhesió i alhora, a l’entrar aquestes noves, queden derogades les que fins ara 
tenia l’Ajuntament de Sant Fruitós en aquests tres àmbits. Es tracta de posar-nos al dia 
en quant a ordenances de normatives i sobretot quan aquestes, com és la llei 
òmnibus, redunda en benefici del ciutadà. Més que res, en quant a simplificació de 
tràmits i a major rapidesa en l’obtenció de les llicències pertinents. Per part dels 
portaveus, algun comentari ? no ? doncs, passem a votar.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

11. Adaptació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública 
mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, en tràmit, a 
les previsions de l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa per 
l‘ocupació de terrenys d’ús públics amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 

 
El Ple de l’Ajuntament, en data 14 de novembre de 2012, va aprovar inicialment 
l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de 
terrasses de bars i restaurants, que actualment es troba en fase d’exposició pública 
(BOP de data 03.12.2012).  
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Per part dels serveis tècnics s’ha observat la necessitat d’homogeneïtzar el contingut 
de l’article 4t d’aquesta ordenança amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 13 
reguladora de la taxa pe ocupació de terrenys d’ús pública amb taules cadires amb 
finalitat lucrativa, en quan als àmbits temporals.  
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció 
del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Adaptar d’acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals, com a  
redactat definitiu de l’article 4t de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via 
pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, que actualment es 
troba en fase d’exposició pública, en el següent sentit :  
 
On diu :  
 

“Article 4rt 
Àmbit temporal i realització d’activitats al mateix espai. 
 
L’ocupació de la via pública es podrà sol·licitar per temporada segons el previst 
a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 12 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa: 
 

  Temporada baixa 
Data inici Data fi Data inici Data fi 
1 de maig 31 d’octubre 1 de 

novembre 
30 d’abril 

 
El període sol·licitat per l’interessat determinarà el càlcul de la taxa segons les 
tarifes aplicables per temporada alta (de maig a octubre) i temporada baixa (de 
novembre a abril) segons l’establert a l’ordenança fiscal vigent. 
 
(....)” 

 
Ha de dir :  
 
 

“Article 4rt 
Àmbit temporal i realització d’activitats al mateix espai. 
 
L’ocupació de la via pública es podrà sol·licitar per períodes mensuals concrets 
( per mensualitats senceres sense possibilitat de fracció i amb data d’inici i fi 
coincidint amb el mes natural ) o per total de temporada, conforme al següent 
calendari :  
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Temporada alta Temporada baixa 
Data inici Data fi Data inici Data fi 
1 de maig 31 d’octubre 1 de 

novembre 
30 d’abril 

 
La sol·licitud de mensualitats o temporades en cada categoria ( alta i/o baixa ) 
determina l’aplicació dels condicionants específics previstos per cada una 
d’elles, especialment pel que respecta a limitacions d’horari d’instal·lació. 
 
A efectes tributaris, el període sol·licitat per l’interessat determinarà el càlcul de 
la taxa segons les tarifes aplicables per temporada alta ( de maig a octubre ) i 
temporada baixa ( de novembre a abril ) segons l’establert a l’Ordenança fiscal 
vigent. 
 
(....)” 

 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Agustí Masana farà una mica de comentari.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal 
Imagina't : Bona nit. Bé, això com molt bé ja s’ha dit, és més que res adaptar, que les 
dues ordenances vagin a la una : ja saben vostès que hi ha les ordenances fiscals i les 
ordenances generals. A Sant Fruitós no hi havia encara ordenança d’ocupació de la 
via pública per terrasses de bars. Aquesta ordenança es va aprovar inicialment el dia 
14 de novembre de 2012; posteriorment, també s’ha aprovat l’ordenança fiscal on deia 
que es podria sol.licitar l’ocupació de la via pública per temporades, sense donar-nos 
compte que l’ordenança que estàvem aprovant de 14 de novembre, no ho reflectia. 
Per tant, el que es fa és això, tant senzill com això : és adaptar on deia que es pot 
sol.licitar per temporada, que es podrà sol·licitar per períodes mensuals, tal i com diu 
l’ordenança fiscal, l’adaptem a l’ordenança de terrasses. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Els portaveus, algun comentari ? doncs, 
passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

12. Aprovar l’Avanç de modificació puntual de PGOU en l’àmbit de la Unitat 
UA 18, polígon actuació A. 

 
Vista la documentació anomenada “Avanç de Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Sant Fruitós de Bages en l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA 18, La 
Serreta II, Polígon A, promoguda per Gelindense 3 , S.A i redactada per XXX, enginyer 
industrial.  
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Atès que l’objecte de l’Avanç de la modificació puntual consta degudament documentat 
a la Memòria que conforma la documentació tècnica presentada.  
 
Atès que la  tramitació de l’Avanç es realitza en base a l’article 38 de la Llei 3/2012 que 
modifica l’article 96 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2012 pel que fa a la 
competència municipal pel que fa a la necessitat de tramitar un avanç de planejament 
quan es modifiquen figures de planejament urbanístic general. 
 
Atès que pel que fa a la iniciativa i impulsió de la present modificació, s’aplica allò 
disposat a l’article 41 de la Llei 3/2012 que modifica l’apartat 3 de l’article 101 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, DL 1/2010 relativa a la competència municipal de formula 
les modificacions de planejament general i la possibilitat que aquesta assumeixi la 
iniciativa pública d’una proposta privada, si hi convergeix l’interès mutu. 
 
Atès que és d’aplicació allò regulat a l’article 90 de la Llei 3/2012 que modifica la 
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, DL 1/2010, en 
relació al procediment d’avaluació ambiental per la tramitació de figures de modificació 
de planejament general, si s’escau, iniciant-se amb la presentació de l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar conjuntament amb l’avanç. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 21 de desembre de 2012, pel qual 
s’informa favorablement la proposta i considera que ha de ser sotmès previ a 
l’aprovació inicial i conjuntament amb l’equip redactor del mateix, a les reunions 
tècniques necessàries amb els serveis tècnics municipals per concretar les solucions 
de detall que desenvolupin el projecte. 
 
Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei 
del sòl, atribueix al Ple l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi 
fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la 
legislació urbanístic; i que l’article 47.2.ll) de l’esmentada Llei, estableix que es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la tramitació dels instruments de 
planejament general previstos a la legislació urbanística.  
 
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa  de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar l’aprovació a l’Avanç de Modificació puntual del Pla General en 
l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA 18, La Serreta II, Polígon A,  presentada per 
Promoción del Suelo industrial Gelidense3 SA i redactada per l’enginyer industrial 
Daniel Puente Quer – i sotmetre’l al tràmit d’informació pública d’un mes, comptador 
des de l’endemà de la publicació d’anunci al BOP i en un dels diaris de premsa de més 
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divulgació a l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i per mitjans telemàtics a la web 
municipal, a fi que els particulars, associacions i corporacions puguin formular els 
suggeriments, alternatives o al·legacions que tinguin per convenient, en compliment 
del què disposa l’article 106 del Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol ( RLUC ). 
 
Segon.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials i sol·licitar el document de referència sobre l’avaluació ambiental, segons 
disposa l’article 70 RLUC.   
 
Tercer.- Procedir un cop transcorregut el termini d’informació pública i del resultat 
d’aquesta, a sotmetre l’Avanç de la modificació puntual al Ple de l’Ajuntament, per tal 
de donar continuïtat als tràmits previstos. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’àrea de Planejament i Infraestructures i a la resta 
d’interessats que apareixen a l’expedient. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, aquesta modificació puntual que hem comentat que és la 
Unitat d’actuació 18, polígon A - que és en concret, una porció de terrenys que hi ha 
entre la discoteca Menfis i l’autopista, aquí al polígon de La Serreta -. Hi havia una 
proposta anterior i ara els propietaris d’aquest àmbit, que és aquesta societat que ha 
comentat el Secretari, proposen una modificació puntual per adaptar millor el tipus de 
construccions. En principi, aquesta modificació no altera el sòl edificable, no altera la 
vialitat, l’únic que fa és disposar de forma diferent els sostres que es poden construir, 
el volum edificable perquè sigui comercialment més atractiu i, per tant, doncs, si 
comercialment és més atractiva la nau que s’hi pot fer, lògicament tindrà més interès 
pel promotor i tindrà més facilitat perquè es pugui desenvolupar aquesta zona del 
polígon de la Unitat d’actuació 18, polígon A. I bàsicament, aquesta és la 
intencionalitat d’aquesta modificació puntual que portem avui a aprovació d’aquest 
avanç d’aprovació. Per part dels portaveus ? No ? Per tant, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 

 
 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

13. Prendre coneixement dels comptes de diverses entitats, justificatius dels 
convenis subscrits amb aquest Ajuntament per a l’any 2012.  
 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar els següents convenis : 
 

- Conveni amb Colla de Geganters i Grallers, per acord de 13.6.2012 
- Conveni amb Col·lectiu Recerca Històrica, per acord de 13.6.2012 
- Conveni amb l’Assoc. per la Comunicació Montpeità, per acord de 10.10.2012 
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En compliment de l’establert als esmentats convenis, s’han presentat les següents 
justificacions:  
 

RE ENTITAT SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

DESPESES 
JUSTIFICADES 

IMPORT 
A PAGAR 

30 % RESTANT 

2012/4748 Colla de Geganters i Grallers de Sant 
Fruitós de Bages 1.800,00 € 5.852,63 € 540,00 € 

2012/4812 Col·lectiu de Recerca Històrica 1.500,00 € 2.600,93 € 450,00 € 
2012/4839 Assoc. per la Comunicació Montpeità 1.500,00 € 12.930,94 € 450,00 € 
 
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Personals, l’adopció dels següents 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 
 
 ACORDS: 
 
Primer.- Donar conformitat a la justificació de les subvencions atorgades mitjançant 
conveni subscrit amb les entitats Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de 
Bages, Col·lectiu de Recerca Històrica i Associació per la comunicació Montpeità. 
 
Segon.-  Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per procedir 
al pagament restant de les subvencions. 
 
El Ple en pren coneixement.  
 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor d’entitats, l’Isidre Malagarriga, farà una pinzellada 
sobre aquest punt.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : No, res, 
és només una vegada ja ens han presentat els comptes, aquestes entitats que ha 
mencionat – que són la colla Geganters, el Col.lectiu de Recerca Històrica i 
l’Associació per la comunicació Montpeità – és donar el 30% restant de la subvenció 
que se’ls va atorgar en el seu moment. I ara, és aprovar, bé, donar compte d’això i res 
més.  
 
Sr. Alcalde-President : D’acord, moltes gràcies. S’ha de votar, en aquest punt o és 
donar compte, simplement ? Donar compte ? Doncs, queda donat compte.  
 
 

 
 
 



 
  
  
  
  
  
         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 
41

PRECS I PREGUNTES  
 
 

La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-una 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, un cop revisada la 
presència de dades de caràcter personal, en compliment de la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 


