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ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 23 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-i-una hores 
del dia dilluns 23 de gener de 2013, 
prèvia convocatòria a tal efecte, es 
reuneixen, als efectes de celebrar 
sessió especial 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 l’únic 
assumpte que conforma l’ordre del dia 
inicialment fixat.  
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 

2013. 
 
Vist l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 162 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que les entitats locals elaboraran i 
aprovaran anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els pressupostos de la pròpia 
entitat, els dels organismes autònoms  i els de les societats municipals (en el cas que ens 
ocupa al no existir organismes autònoms ni societats municipals, el pressupost que es sotmet a 
aprovació és el de la pròpia entitat ). 
 
Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals elaboraran i 
aprovaran anualment un pressupost general en el que s’integraran, el pressupost de la pròpia 
entitat, els dels organismes autònoms dependents de la mateixa, i els estats de previsió de 
despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegrament municipal. Atès 
que l’article 165 i següents estableixen el contingut d’aquest Pressupost general, en el que 
s’hauran d’integrar els estats de despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que 
contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització 
pròpia de cada entitat, així com també com a annexos al mateix, els programes anuals 
d’actuació, inversions i l’estat de previsió i moviments del deute, així com el procediment 
d’elaboració i aprovació de dit Pressupost. 
 
En aplicació de la normativa anterior, així  com també al contingut del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol VI de l’esmentada Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, l’Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula la 
estructura dels pressupostos de les entitats locals i la Instrucció de Comptabilitat para la 
Administració Local per ordre EAH 4041/2004 de 23 de novembre, s’ha elaborat el projecte de 
pressupost municipal per a l’exercici econòmic 2012. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2013, que inclou 
els estats de despeses i  els estats d’ingressos. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2013, així com l’informe emès 
per l’Interventor municipal. 
 
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera; els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals; i la Llei 17/2012, de 27 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013. 
 
Vistos els article 90.1 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, el 126 de Reial 
Decret Legislatiu 781/86, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i l’article 26 del Reglament del personal al servei de Les entitats locals, de 30 de 
juliol de 1990, els quals exigeixen que anualment i mitjançant el pressupost s’aprovin les 
plantilles del personal municipal.  
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Es proposa al Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Presidència i Serveis 
Centrals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS : 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
per a l’exercici econòmic del 2013, en la forma que s’expressa al resum per capítols següent: 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

A ) OPERACIONS CORRENTS 
 
Capítol 1. Despeses de personal  ...................................................  3.797.957,54 €   
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis  .............................  4.038.792,20 €   
Capítol 3. Despeses financeres .........................................................  102.000,00 €     
Capítol 4. Transferències corrents .....................................................  235.489,53 €  
 

B ) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
Capítol 6. Inversions reals ...............................................................  1.968.595,23 € 
Capítol 7. Transferències de capital .......................................................  5.000,00 € 
Capítol 9. Passius financers ................................................................ 520.000,00 €     
 
TOTAL DESPESES ......................................................................  10.667.834,50 €   
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 

 
A ) OPERACIONS CORRENTS  

 
Capítol 1. Impostos directes.............................................................  5.067.318,05 € 
Capítol 2. Impostos indirectes ...............................................................  70.000,00 € 
Capítol 3. Taxes i altres ingressos ..................................................  2.690.099,00 € 
Capítol 4. Subvencions corrents .....................................................  1.655.623,11 €  
Capítol 5. Ingressos patrimonials .........................................................  63.000,00 € 
 
              B ) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
Capítol 6. Venda d’inversions reals ....................................................  153.000,00 € 
Capítol 7. Transferències de capital ...................................................  593.794,34 € 
Capítol 9. Passius financers ...............................................................  375.000,00 € 
 
TOTAL INGRESSOS ....................................................................  10.667.834,50 €  
 
SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost 2013. 
 
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2013 que forma part 
d’aquesta proposta com a documentació annexa.  
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Annex 1 : Plantilla de personal 
 
PLANTILLA DE PERSONAL  2013     

      
 Grup Places Vacants Interins Observacions 

FUNCIONARIS     
Funcionaris d'habilitació estatal    

 Secretari A1 1 1  
 Interventor A1 1 1 1 
 Vicesecretari A2 1   

Escala d'administració general     

 Tècnic contratació A2 1   
 Tècnic RRHH A2 1 1 1 
 Tresorer A2 1 1 1 
 Administratives C1 9   
 Auxiliar administrativa C2 3 1 1  una plaça de nova creació 
 Agutzil E 2 1  

Escala d'administració especial     

 Subescala tècnica     
 T.S. Lletrat A1 1   
 T.S. Arquitecte A1 2 1 1 
 Informàtic A2 1   
 Aparellador A2 2   
 T.S. Enginyer A1 1   
 T.M. Arxiver A2 1   
 Subescala serveis especials     
 sargent C1 1 1  
 Caporal C2 1   
 Agent C2 11 3 3 
      Vigilant E 1   

LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS     

 Tècnic cultura A2 1   
 Professors Llar d' infants A2 2   
 Educadores Llar d' infants C1 12 5 3 
 Delinenat C1 1   
 Informadora PIJ C1 1   
 Auxiliars administratius C2 3   Una jubilació parcial 25% 

Una Aux.adminstrativa 75% 

 Aux. adm. Atenció entitats i comerç C2 1   Modificació lloc treball RLT  
 Auxiliar biblioteca C2 1   
 Encarregat obres C2 1 1  
 Directora residènc A2 1 1 1 
 Cap de colla mant C2 1   
 cap de colla jardin C2 1   
 Oficial 1a obres C2 3 2 2 
 Oficial 1a Jardineria C2 1   Jubilació Parcial 25%. 

Of. 1ª Electricista 75% 

 Oficial 1a mant. C2 1   
 Auxiliar Residència C2 6 4 4 
 Subalterns E 2   
 Subaltern espec. E 1   
 Oficial 2a E 7 2 1 Dues jubilacions parcials 25% 

Dos OF. 2ª al 75% 

 Oficial 2a inst. esp E 1   
 Monitor residència C1 1 1 1 
 Neteja residència E 1   
 Cuinera residèn. C2 1 1 1 
 cuinera-netejad.cap s. C2 1 1 1 
 cuinera-netejad. E 1 1  
 Neteja edificis E 5 2 2 
 Treb.familiar E 2   
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 Treball. Social A2 1 1 1 
 Educador Social A2 1   

LABORALS DURADA DETERMINADA     

 AODL A1 1   
 Politiques ocupació Urbanisme  2   
 Politiques ocupació Residencia  2   
 Politiques ocupació Esports  1   
 Tecnic Aux Jovent C1 1   
 Auxiliar administrativa C2 1   
 Treballadora Social reforç  A2 1   
 Educadora Social reforç  A2 1   
 Auxiliar geriatria reforç C2 1   

FUNCIONARIS INTERINS DE DURADA DETERMINADA   
 Agent policia local C2 1   

TOTALS 116 33 25 

 
 
QUART.- Exposar al públic durant un termini de 15 dies mitjançant inserció al Butlletí Oficial de 
la Província i al taulell d’anuncis municipal l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a 
l’exercici econòmic 2013, les bases d’execució i la plantilla de personal aprovats als efectes 
d’examen i reclamacions, en el ben entès que, si durant el termini d’exposició pública no es 
presenta cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
CINQUÈ.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici econòmic 
2013, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que inclourà el resum 
per capítols i així mateix, es traslladarà còpia del pressupost a l’administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ.- Remetre l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en cas 
d’incompliment de dit objectiu, a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, tal com preveu l’article 
16.2 de Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, l’Estabilitat Pressupostària , en la 
seva aplicació a les entitats locals. 
 
Debat :  
 
Sr. Alcalde-President : Hola, bon vespre. Gràcies per la vostra assistència a aquest ple 
extraordinari per presentar-vos el pressupost de l’exercici 2013 i procedir a la seva aprovació, si 
s’escau. L’exposició amb detall del pressupost ens la farà el regidor d’Hisenda, en Xavier 
Racero, però jo em permetré de donar unes dades generals i punts a destacar del pressupost 
de l’any 2013.  
 
Abans d’entrar en matèria, el què farem és : la part dispositiva - que li diem, que és llegir els 
acords - perquè en tinguem coneixement i llavors ja entrarem en desxifrar el què significa 
aquest pressupost per l’exercici 2013. Endavant, Sr. Secretari.  
 
( El Sr. Secretari llegeix els acords ) 
 
Sr. Alcalde-President : Bé, doncs, aquests punts que ens ha llegit el Secretari són els punts que 
posarem a votació de l’acord del vespre d’avui, del pressupost 2013. Entrant, doncs, a explicar-
vos en què consistirà i què cal destacar d’aquest pressupost 2013, com ja s’ha dit, el 
pressupost per aquest any 2013 és de 10.667.834,50 €. Aquesta xifra, aquests 10.667.000 € 
significa un augment del pressupost en un 13,02% respecte l’any anterior. En xifres absolutes, 
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doncs, l’augment és d’1.228.577 €. La part d’inversió que respecta a aquest pressupost de l’any 
2013 és de 1.968.595,23 €. Tenim un augment del pressupost respecte l’any anterior 
d’1.200.000 €, en números rodons i destinem més d’1.900.000 € a inversió. Significa això que 
tot l’augment va destinat a invertir directament els diners en un retorn clar cap els nostres 
ciutadans; un retorn directe als santfruitosencs. Aquesta xifra d’inversió significa que 
augmentem un 133% la inversió respecte l’any anterior. I perquè augmentar tant la inversió ? 
La inversió en allò que necessitem com a poble és la situació més clara de retornar a cadascun 
de vosaltres allò que assolim amb l’esforç quotidià i que via impostos, paguem. I la nostra gran 
satisfacció és assolir aquest fet, tot i haver aplicat grans bonificacions i exempcions d’impostos 
en les darreres ordenances fiscals aprovades.  
 
Assolim aquesta situació gràcies a l’optimització dels recursos i gràcies a la millora del 
diferencial entre ingressos i despeses corrents del nostre Ajuntament, de la vostra 
administració local. I com ho fem ? Els ingressos corrents augmenten un 3,61%, mentre que les 
despeses corrents només ho fan un 1,48%; per tant, la diferència entre ingressos i despeses 
corrents és d’un 2,13% que és un balanç molt positiu a favor dels ciutadans de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Amb aquest pressupost, a més, mantenim els serveis, tot millorant la seva qualitat; mantenim 
les subvencions a les entitats, afegint i augmentant el nombre d’entitats i de convenis en aquest 
any 2013; i tot això, a més, tenint present que en termes generals han davallat les aportacions 
de la Generalitat de Catalunya als municipis. En el cas nostre de Sant Fruitós, les aportacions 
de la Generalitat per la llar d’infants, han davallat un 52%. Això, deixeu-me que us recordi, que 
no hem apujat els preus als pares que porteu els vostres fills a la llar d’infants "Les Oliveres". 
També han davallat les aportacions de la Generalitat de Catalunya pels plans d’ocupació en un 
58%; i han davallat les aportacions del Fons de Cooperació Local de la Generalitat en un 9%. I 
també han davallat les aportacions de la Generalitat en l’àmbit de Joventut i Cultura en un 
138%. I, per tant, amb aquesta davallada dels ingressos que ens haurien d’arribar de les altres 
administracions supramunicipals es contempla clarament l’esforç que conté aquest pressupost 
que avui us presentem; un pressupost de racionalitat per assolir i mantenir els serveis amb 
menys aportació de les altres administracions i amb una congelació – i fins i tot, disminució – 
de la pressió fiscal sobre els nostres ciutadans.  
 
Retornant a les inversions que comentava, vull indicar-vos el següent : aquestes inversions 
previstes – repeteixo, per un import de 1.968.000 € - s’assoleixen amb 593.000 € de 
subvencions, 375.000 € d’endeutament, 433.000 € de contribucions i quotes urbanístiques, 
153.000 € de vendes de solars i 413.000 € de fons propis. Dues dades a destacar d’aquesta 
llista que acabo de mencionar : els fons propis i l’endeutament. Els fons propis són aquells 
diners que té l’Ajuntament arribats de la mà de l’esforç dels nostres ciutadans i que ressaltant 
l’aspecte que deia abans de reinvertir aquest esforç envers vosaltres mateixos, dir-vos que 
aquests 413.000 € de fons propis signifiquen un augment del 233%. Per tant, això vol dir que 
aquest govern ha decidit retornar-vos a vosaltres en forma d’inversions un 233% més que l’any 
anterior. Endeutament, l’altre concepte, un concepte perillós – molt perillós – i que hem 
controlat altament : aquesta inversió que augmenta en un 133% l’aconseguim amb un 
endeutament de tant sols el 19%; a més, amb l’esforç realitzat per aquest govern rebaixem 
l’endeutament general del nostre Ajuntament, del vostre municipi respecte l’any anterior, en un 
22,52%, que són 109.000 € més de deute.  
 
I us he parlat de racionalització econòmica i, per tant, d’estalvi. L’estalvi net del nostre 
Ajuntament  ha augmentat un 109% respecte l’any anterior; el què significa també, en xifres 
absolutes, un estalvi net de 290.000 €.  
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I no ens hem oblidat gens de la situació complicada que viuen moltes famílies del nostre poble. 
Per això, en aquest pressupost de l’any 2013 hem augmentat els ajuts a les famílies en un 81% 
i hem creat una nova partida de polítiques d’ocupació, dotada amb un total de 17.000 €. Per 
tant, i a la vista de totes aquestes dades que us he avançat a grans xifres i tal com em va dir el 
regidor d’Hisenda, el Xavier, ahir em deia “Alcalde, estem davant dels millors pressupostos que 
es podien fer en una situació com l’actual”, fet que compartim l’equip de govern, per tres motius 
bàsics : u, racionalitzar la despesa; dos, aguantar els serveis que us prestem; i tres, retornar-
vos els diners del vostre esforç en forma d’inversió i millora pel vostre poble. En aquest context, 
doncs, li passo la paraula al regidor Xavier Racero perquè entri una mica més al detall 
d’aquestes grans xifres que us he donat. Gràcies.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bona nit. Gràcies per la vostra 
assistència avui, que presentem el pressupost 2013 i la seva aprovació provisional. Explicar un 
pressupost sempre és complex, perquè un pressupost d’un municipi com Sant Fruitós té la 
seva complexitat. Intentarem fer-ho el màxim de planerament que puguem, perquè bàsicament 
el pressupost també l’hem debatut en Comissions Informatives, amb els regidors de CIU i, per 
tant, això us ho explico més al públic assistent.  
 
Bé, doncs, portem avui a l’aprovació provisional aquests Pressupostos 2013. Aquest 
Ajuntament tindrà un pressupost de 10.667.834,50 €. Esdevenen els segons pressupostos que 
elabora aquest equip de govern i a l’entendre d’aquest regidor, com li vaig transmetre a l’equip 
de govern i a l’alcalde, són els millors que podíem haver fet sota les circumstàncies actuals. I 
matiso aquestes paraules : cal tenir present, com bé deia en l’explicació de l’alcalde, que 
davant la disminució del finançament de l’Estat i la Generalitat cap als ajuntaments, 
exclusivament també i principalment, una de les reformes pressupostàries – que són molt 
restrictives i que han estat implementades per l’Estat, com és l’actual Llei de pressupostos – fa 
que l’Ajuntament hagi de treballar en unes condicions excepcionals, que no s’havien donat mai 
fins el dia d’avui. L’equip de govern ha treballat en l’elaboració dels pressupostos d’enguany 
posant èmfasi en tres aspectes clau, que també destacava l’alcalde; aquest són : el 
manteniment i millora dels serveis a la ciutadania; la contenció de la despesa ordinària de 
l’Ajuntament; però també, i molt important, l’increment de la  inversió al municipi. Actualment, 
qui pot fer front a diverses inversions, sobretot en algun àmbit constructiu, en aquest cas, són 
les administracions locals. I òbviament, a Catalunya i també a l’estat, una part important, on hi 
ha un atur important és al sector de la construcció. Aquestes obres o millores en inversió i en 
infraestructures reverteixen també a la ciutadania de Sant Fruitós. Per tant, aquests tres 
objectius són els que han de permetre a curt termini, doncs, crear les sinèrgies socials i 
econòmiques que la població necessita. I torno a repetir que són : racionalització de la 
despesa, manteniment i ampliació eficient dels serveis a la ciutadania i les inversions en 
millores del municipi. Així doncs, l’equip de govern portem avui al ple l’aprovació dels 
pressupostos 2013 amb un import d’aquesta xifra, de 10.667.000 €; és un 13,02% més que els 
de l’any passat, dels quals gairebé prop de 2.000.000 € són de partides d’inversió. La part 
d’inversions del pressupost s’incrementa en 1.124.000 €, el què significa un augment del 133% 
respecte la partida d’inversions de l’any passat 2012. Si us hi fixeu, aquesta quantia és 
pràcticament igual a l’increment global del pressupost 2013 que és de 1.228.000 €.  
 
Els ingressos ordinaris pel 2013 són 9.112.340,16 € i les despeses ordinàries són de 
8.174.239,27 €; és a dir, un balanç positiu del 2,13%. Aquestes dues dades que us he 
comentat ara es tradueixen al pressupost. I com es tradueixen ? Amb l’increment d’ingressos 
que reverteix en partides d’inversió i que, per tant, té el retorn directe als ciutadans de Sant 
Fruitós.  
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Dir-vos també que al pressupost de l’any 2012 varem poder reflectir l’estalvi net pressupostari 
que era de 127.337 € - és a dir, que varem incrementar un 57,29% més que l’any 2011. 
Enguany, l’estalvi net pressupostari per aquest pressupost 2013 – què vol dir estalvi net ? és la 
diferència entre els ingressos i les despeses corrents que té l’Ajuntament; i una vegada restada 
l’amortització de capital dels préstecs que ha contret aquest Ajuntament -; per tant, aquesta 
dada d’estalvi net d’enguany és de 418.100 €, un 109% més que l’any 2012. És en aquest 
estalvi net, que fem especial incidència, que és en despesa ordinària generada que es pot 
destinar a capital en inversions. Per tant, són aquells diners que augmenten el finançament de 
les inversions en recursos propis de l’Ajuntament. Hi ha altres vies de finançament d’aquestes 
inversions, però una part important l’hem aconseguida d’aquests recursos ordinaris. Per tant, 
ens dóna un petit marge de maniobra, incrementat en aquest pressupost. A destacar, també, 
que el finançament del gruix d’inversions, s’assoleix amb tant sols un 19% de deute i un 21% 
provinent d’aquest fons propis. La resta esdevenen subvencions, amb contribucions especials i 
quotes urbanístiques i de venda de patrimoni, de l’alienació d’inversions reals.  
 
L’equip de govern ha dotat pressupostàriament la possibilitat també d’endeutar-se, però 
endeutar-se només allò just, per a poder desenvolupar aquestes vies d’actuació i les directrius 
que ens hem marcat i que pensem que el nostre municipi necessita. Per això, en aquest 
pressupost es contempla  la previsió d’un endeutament moderat de 375.000 €, com a màxim, 
en concepte de finançament mitjançant préstecs.  
 
També dir-vos que s’aconsegueix, per segon any consecutiu, obtenir una major amortització de 
capital que ens condueix a una reducció efectiva de l’endeutament en aquest exercici, que és 
vora el 31%.  
 
No m’estenc més en la introducció i entrarem una mica més en detall, però intentant resumir, 
per tal d’explicar les partides. I pel què fa a les partides de despeses, el capítol I, que és la 
despesa de personal : en aquest cas, disminueix en 81.652,85 €, que és un 2,1% menys 
respecte el 2012. Per tant, els diners als que l’Ajuntament haurà de fer front per la despesa de 
personal disminueix.  
 
Del capítol II, que és la despesa en obres i serveis, en aquest cas, augmenta 170.892 €, un 
4,42% respecte el 2012. Cal tenir aquí, doncs, molt present l’augment de l’IVA, vigent des del 
setembre de l’any passat; i també els increments de l’Índex de preus al consum que,  
òbviament, fan incrementar la despesa per a mantenir els mateixos serveis. En aquest cas, 
s’ha fet una racionalització de la despesa en aquest capítol malgrat algunes partides del capítol 
pateixen un petit increment per a fer front als pagaments i altres que disminueixen, fruit 
d’aquesta racionalització. Així doncs, pel que fa a arrendaments, lloguers d’edificis – s’hi inclou 
en lloguer del sòl pel Pla d’aparcaments, també – pateix un increment del 0,75%; pel què fa a 
les reparacions, manteniment i conservació – que hi contempla les obres del Pla 
d’aparcaments, també, que hem llançat recentment; el servei de clavegueram, el servei 
d’aigua, etc. – un 3,45% d’increment; en material d’oficina – a les partides de material d’oficina, 
- que són material d’oficina, informàtic, premsa – disminueix un 22,22%; en subministraments – 
és a dir, llum, gas, aigua, combustibles – s’incrementa un 9,38% més; comunicacions – 
telefonia  i comunicacions postals diverses - disminueix un 4,23%; transports – transports de 
material, postal, el viatge que fem a Alcalá del Valle - , 13,91% més; les assegurances – que 
inclouen els edificis i els vehicles – disminueix un 2,38%; i altres despeses diverses – com són 
les atencions protocol·làries, les activitats esportives, culturals, publicitat, les festes majors i 
diversos actes – disminueix un moderat 2,61%; els treballs realitzats per altres empreses – com 
són la neteja viària, la recollida d’escombraries, el seu tractament, la neteja d’edificis – 
s’incrementa un 4,48% més; i per últim, les indemnitzacions per raó del servei – vol dir dietes, 
locomoció del personal – disminueix un 4,48% menys. És a dir, que veiem que en aquest 
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capítol a algunes partides, forçosament, s’hi ha hagut d’aplicar un lleu increment per a fer front 
als increments que durant l’any tindrem pels serveis; i d’altres que s’intenten racionalitzar més 
eficientment. I dóna aquest còmput global d’increment d’aquest 4,2% d’aquesta partida, 
d’aquest capítol.  
 
La despesa financera disminueix 4.000 €, un 3,77% menys respecte el 2012.  
 
La despesa en subvencions, el què es diu capítol IV, i convenis amb les entitats – o altres ens 
amb els que puguem fer o signar conveni – s’incrementa en 34.167 €, un 16,97% respecte el 
2012. Cal considerar aquí que recentment s’ha obert l’escola de música. A Sant Fruitós hi havia 
conveni, doncs, es dota la partida amb 30.000 €; per tant, gairebé és el sumatori d’increment 
que hi ha en aquesta partida. Es mantenen, doncs, les subvencions a les diferents entitats, 
però també s’amplia aquest petit diferencial d’increment per la signatura amb altres entitats i 
associacions de veïns amb les que fins ara no havíem conveni i demanat subvencions – el 
Montpeità, per exemple, s’incrementa 500 €. Com a novetats també, us deia que hi ha l’escola 
de música, que ha entrat en servei; un conveni amb Montserrat; el Club de Tennis Manresa per 
la promoció i la pràctica de l’esport, el tennis i el pàdel; un conveni previst amb la nova 
Associació d’empresaris, recentment constituïda; i, per tant, això és un resum d’aquesta 
despesa en subvencions i convenis.  
 
Una part molt important, doncs, i que hi volem donar importància, són les inversions. La 
despesa en inversions s’incrementa aquest 133%, dels quals 767.378 € són inversions noves 
en infraestructures. Aquí hi haurà per fer efectiu la part de l’Ajuntament com a propietari del 
compte de liquidació de la Junta de Compensació del polígon d’El Grau, 153.000 €; el projecte 
d’urbanització de diversos sectors d’actuació : UA16a, La Serreta i les obres d’adequació del 
polígon de La Serreta – aquestes també seran finançades amb contribucions especials i una 
part de l’Ajuntament - , 215.000 i 243.000 € respectivament; la urbanització del carrer de Les 
Escoles, s’ha destinat a una partida, en aquesta partida l’import al que hem de fer front per 
desenvolupar aquest estiu es té prevista l’actuació de les Escoles – és a dir, l’entorn de l’escola 
Monsenyor Gibert, al costat de ca la Luca -, que és de 21.694,79 €, que és per fer front a 
aquesta urbanització, la resta que quedava per dotar la partida. La urbanització de l’avinguda 
Sant Joan, en aquest cas, la urbanització del triangle que hi ha entre el carrer de l’avinguda 
Sant Joan i el Pla del Puig, 40.000 €; reductors de velocitat, com la segona fase, s’han realitzat 
obres de reducció de velocitat i es dota amb 5.000 € per una fase 2; hi ha una partida 
d’adequació del pati interior de La Natura, per realitzar un parc infantil, dotada amb 41.000 €; 
una partida, també, de 3.500 € per a fer escocells al paviment urbà – una prova que varem fer 
a un tram del carrer Sallent- , els escocells dels arbres posar-hi una substància, un additiu – no 
sé, Tomàs, tu ... – un cautxú que és filtrant i que permet la transpiració de l’arbre, però també 
permet el pas dels vianants amb seguretat – un pla per evitar els perills dels escocells al 
paviment urbà; una partida de 22.000 € del talús de Sant Benet : aquesta obra s’ha hagut de fer 
d’emergència perquè hi havia despreniments en aquest talús i es dota al pressupost 2013 però 
l’actuació s’ha hagut de fer d’emergència – per tant, s’ha contractat i adjudicat això i s’està fent, 
s’està desenvolupant aquesta inversió; i, per últim, en quant a inversions en noves 
infraestructures, l’avantprojecte de la urbanització del carrer Padró : aquest avantprojecte inclou 
la totalitat del carrer Padró i ens indicarà .... és un avantprojecte, però de tot aquest tram, el què 
hi ha sota terra – el clavegueram, tots sabem que el clavegueram del carrer Padró és una dels 
més antics i és un dels més malmesos, qualsevol dia podem tenir algun disgust amb aquest i, 
per tant, cal la redacció - almenys tenir-la sota el calaix i saber com anirà aquest projecte -; i 
també inclou, això que us deia, la part de sota terra, com la part visible, com volem el carrer 
Padró : quins acabats hi volem i com serà – per tant, es dota amb 23.184 la redacció de tot 
aquest avantprojecte d’urbanització de tot el carrer Padró.  
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Pel què fa a inversions de reposició en infraestructures, aquesta partida, el conjunt d’aquestes 
partides són de 531.694 €; inclou : la senyalització horitzontal i vertical; inversions en 
enllumenat – tant reposicions d’enllumenat com de sistemes antirobatori que posarem en 
aquest enllumenat, sobretot als polígons; hem sofert diversos robatoris de cable a El Grau, a La 
Serreta i a altres polígons i, per tant, hem decidit posar sistemes antirobatori per evitar aquests 
furts que són .... reposar el coure és molt car i el cablejat. Per tant, això ens dóna seguretat que 
no pugui passar en un futur i que els lladres es puguin atrapar ràpidament. El condicionament 
de la zona esportiva Rosaleda, com a fase 2 : la fase 2 d’aquests accessos a la zona esportiva 
com a continuació de la primera fase que ja s’ha realitzat. Inclou també l’ordenació del carrer 
Sallent : això és fer el carrer Sallent des de carretera de Vic fins a carrer Balmes, de doble 
sentit. L’adequació de carrers i reasfaltat de vials, dotat amb 50.000 € , per reposar alguns vials 
i carrers que estan força malmesos i que necessiten d’aquesta adequació. I també una partida 
molt important, que està cofinançada amb fons FEDER, que és la reducció del risc 
d’inundabilitat al pas del Torrent Bo pel casc antic, de 361.894 €. Ja ho varem explicar a 
anteriors plens : aquesta és una actuació al Torrent Bo per evitar que les riuades malmetin la 
zona de La Sagrera al pas pel pont i també una bassa de laminació a la capçalera per evitar 
justament aquestes crescudes del riu. El projecte es va presentar i ens van donar aquest 
cofinançament amb el FEDER i, per tant, destinem al nostre pressupost el 50% finançat des de 
l’Ajuntament. Per últim,  d’aquest paquet d’inversions, el camí del camp de futbol de Torroella, 
dotat amb 10.000 €, que és l’adequació del pas d’accés al camp de futbol de Torroella. Pel què 
fa al paquet d’inversions noves associades a la prestació de serveis, 529.607 €, inclou : la 
instal.lació de dos mòduls al camp de futbol – són dos mòduls de segona mà que s’adquiriran – 
i que es faran servir al camp de futbol com a magatzem i sala de reunions, amb un cost 
3.327,50 €. Els columbaris del cementiri, una partida amb 6.400 €, això és una instal.lació per a 
ficar urnes funeràries en aquests columbaris, en aquesta estructura. L’estudi de projecte i 
construcció de la biblioteca nova, s’ha hagut de dotar amb 57.300 € per a fer front a la 
rehabilitació de desperfectes trobats a l’obra de la nova biblioteca i per fer front a l’IVA, també. 
El projecte executiu va, en aquest cas, molt bé, va a l’euro; però la reparació i fer front a aquest 
IVA requereix d’aquesta dotació econòmica. Instal.lació de sistema tèrmic de biomassa al 
pavelló : una partida de 98.000 € - tal com diu, el pavelló actualment s’escalfa amb gasoil i, per 
tant, es dota aquesta partida per adequar el sistema tèrmic amb el sistema de biomassa. Els 
plafons i mapes d’informació municipal al nucli urbà, diverses instal.lacions d’aquests mapes i 
plafons informatius a diversos llocs del municipi d’afluència. Projecte de mobiliari de biblioteca : 
la biblioteca, si Déu vol, l’acabarem cap a finals d’any, però també s’ha de moblar; per tant, 
necesitem comprar els mobles i per tant, hem de dotar una partida amb 340.000 €. La compra 
d’equips i material informàtic, dotada amb 20.050 €, per reposicions tant d’ordinadors obsolets 
que s’han espatllat, però també dels servidors i qualsevol instal.lació informàtica que 
necessitem per al projecte de l’administració electrònica i la modernització de l’administració. 
També s’ha dotat compra de carpes cobertes per a diferents activitats, ja en varem adquirir al 
pressupost de l’any passat, amb partida l’any passat i n’adquirirem unes quantes més.  
 
El paquet d’inversions de reposició associades a prestació de serveis és un paquet dotat amb 
107.914,60 €. Inclou les millores i adequació dels edificis municipals : en aquest cas, 
adequarem el semisoterrani per a fer-hi despatxos i adequar més eficientment el despatx de 
l’arxiu. La maquinària, instal.lacions i estris diversos de l’Ajuntament : inclou, dins un projecte 
de pla d’eficiència energètica – en aquest cas, és la maquinària que hi ha per escalfar i 
refredar, és a dir, els aires condicionats de l’Ajuntament que són molt obsolets i la conducció; 
actualment no hi ha renovació d’aire a l’Ajuntament, pel qual tenim una baixa eficiència i, per 
tant, un elevat consum elèctric – això millorarà l’eficiència i, per tant, racionalitzarà la despesa 
energètica de l’edifici. Maquinària, instal.lacions i estris diversos de la brigada, estris diversos 
de la policia – s’ha inclòs l’adquisició de dos desfibril·ladors externs automàtics. La instal.lació 
d’un dipòsit dosificador de clor a la piscina municipal : això és canviar el circuit de cloració de la 
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piscina, de cloració de l’aigua de la piscina, per a fer-lo més eficient i segur; i conté diverses 
partides de mobiliari urbà i mobiliari divers de l’Ajuntament. I també una partida destinada, 
forçosament, a comprar els elements del bar de la piscina : el bar de la piscina és una 
concessió administrativa, enguany ha finalitzat el contracte de dos anys que tenia l’adjudicatari i 
que eren improrrogables; en aquest contracte es fa front, per la banda de l’adjudicatari, de la 
compra de mobiliari i restat els dos anys d’amortització, l’Ajuntament hauria de fer front a 
8.410,60 € degut a aquest contracte. Cal dir que també, enguany, s’ha de licitar de nou el bar i, 
per tant, veurem com fer front a aquesta despesa; però tot i així als 8.410 € se’ls ha de fer front, 
s’han de provisionar en aquesta partida. I també inclou cortines separadores del pavelló : 
actualment al pavelló hi ha pintades fins a tres pistes diferenciades, falta la tercera pantalla o 
cortina separadora del pavelló.  
 
I per últim, inversions de reposició associades a la prestació de serveis, 32.000 € : en aquest 
cas inclou despeses com aplicacions informàtiques per a la modernització de l’administració – 
és a dir, l’adquisició d’un mòdul informàtic de liquidacions per tenir integrat en el què ja fem 
servir ara de la Diputació. És una millora en quant als aplicatius amb què treballa l’Ajuntament.  
 
Per tant, el total, torno a repetir, vora 2.000.000 d’inversió, desglossat en aquestes partides que 
us acabo d’explicar del paquet d’inversions.  
 
Hi ha una altra partida, que és el Pla de voreres de les urbanitzacions, dotada amb 5.000 €, 
que és la continuïtat del Pla de voreres que s’ha activat al nucli urbà.  
 
I per últim, el pressupost també contempla l’amortització del préstec, que disminueix en 20.000 
€, un 3,7% respecte el 2012.  
 
Fins aquí el capítol de despeses, que jo penso que és el més important, en aquest cas. I 
aquesta és la proposta que presenta aquest equip de govern de cara a l’aprovació del 
pressupost del 2013. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Bé, un cop feta l’exposició, passem a donar el torn de 
paraules als portaveus dels diferents grups municipals. En primer lloc, el grup municipal 
d’Imagina’t : Agustí Masana, endavant.  
 
Sr. Agustí Masana Santamaria, 2n Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal Imagina't : 
Bona nit a tothom. No gran cosa més a afegir, doncs crec que s’ha explicat prou bé pel regidor, 
el Sr. Racero. Imagina’t Sant Fruitós votarà a favor ja que aquest pressupost va complint, 
d’alguna manera, les nostres propostes que teníem al nostre programa electoral i també ens 
agradaria recalcar que sí que s’ha fet un bon treball a aquest pressupost, que esperem votar 
avui favorablement en quant hi ha hagut molt més treball del què va ser el primer, que ens 
agafava a tots molt per sorpresa. Creiem que ha estat molt més treballat, molt més consensuat 
i, per tant, el nostre vot serà favorable. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Agustí. Per part del grup municipal del PSC, Tomàs Casero ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies, bona 
nit. Poca cosa més podem afegir al què ha dit el company amb el Xavier Racero, que ha fet 
una explicació bastant àmplia. Nosaltres ens agradaria donar i posar èmfasi en .....1 molt 
concretes : un és l’augment considerable que tornem a fer, malauradament, en el capítol d’ajuts 
socials, que l’augmentem de 30 a 40.000 € i hi afegim també les beques que es fan per a 

                                                 
1 No és possible transcriure aquest fragment al perdre’s uns moments la veu.  
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prevenció de riscos d’exclusió social, tant per beques esportives com per material escolar. 
També volíem fer èmfasi en els plans d’ocupació, que és molt modest, però és allò que ens ha 
permès la legislació, tal i com està : aquests 17.000 € que vénen donats de la renúncia que va 
tenir l’equip de govern de la paga extraordinària de Nadal, els hi ficarem tots sencers per a 
poder fer uns plans d’ocupació que seran modestos, però que estan fets amb tota la bona 
intenció de poder donar una mica d’ajuda a la població de Sant Fruitós. I m’agradaria també 
donar una mica de rellevància a algunes de les inversions que abans ha comentat el Xavier, 
que considerem que són prou importants. De les inversions noves en infraestructures que ja us 
ha comentat el Xavier que la quantitat és de més de 700.000 €, hi ha dues partides molt 
importants, que són els dos projectes d’urbanització de la Unitat d’actuació núm. 16, que és la 
de La Serreta i el projecte d’obres d’adequació del polígon industrial de La Serreta. Aquests 
dos projectes s’emporten una quantitat de més de 450.000 €. Aquest va ser un compromís que 
va adquirir l’equip de govern davant de l’Agència Catalana de l'Aigua i davant del Departament 
de la Generalitat de Catalunya per a poder fer els projectes d’urbanització d’aquests àmbits, 
que era un compromís també agafat anteriorment, però que malauradament no va poder ser 
així. Una obra d’inversió de reposició en infraestructures és la reducció del risc d’inundabilitat al 
Torrent Bo : és una obra que, en principi, està dotada de 361.000 € que és una obra que 
nosaltres considerem que és molt, molt important per evitar aquests riscos i que tenim tota la 
previsió que durant aquest any 2013 puguem començar les obres. I, per finalitzar i no 
estendrem més per repetir coses que s’han dit, en principi, la previsió que tenim per aquest any 
a la tardor és que tinguem la nova biblioteca de Sant Fruitós que és un projecte emblemàtic; 
tenim una bona notícia, que és que, en principi, si no sorgeix cap entrebanc, podrem acabar 
aquesta obra. I la notícia no tant bona és que tindrem una biblioteca que ens haurà costat molts 
diners. Però ho donarem per ben empleat.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Per part de Gent fent Poble, la portaveu, Marta Flotats.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP :  Hola, bona nit a tothom. Com ja ha 
explicat molt bé, el meu company d’Hisenda, el regidor Xavier Racero i els meus companys de 
govern, són uns pressupostos molt treballats, molt consensuats i que pensem que seran molt 
beneficiosos pel nostre poble de Sant Fruitós i que en aquest moment, en el que a tots ens toca 
fer un esforç, seran un retorn per tots ells. Així doncs, estem contents i, per tant, votarem a 
favor del pressupost. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. El grup municipal de CIU, Mercè Casals ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Molt bona nit a tothom. I abans 
de cedir la paraula al meu company, el Vicenç Llorens, voldria agrair al Sr. Xavier Racero les 
explicacions que ens va donar a la Comissió Informativa, com avui aquí al ple. I ara li cediré la 
paraula al Vicenç. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu.  
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Hola, bona nit a tothom. Bé, els 
pressupostos que en aquest ple estem debatent per a la seva aprovació, tal com ha dit el Sr. 
Alcalde a la seva exposició al començament, respecte el 2012, presenten un increment d’un 
13,02%. Hi ha algunes partides que disminueixen, ja s’ha comentat – per exemple, del capítol I 
de personal, amb un 2,1% com a més significatiu – i altres que incrementen un  4,42% en el 
capítol II de despeses corrents en béns i serveis. I el capítol VI de les inversions, en un 
increment d’un 133,13% respecte les de l’any passat. Quan varen presentar els pressupostos 
del 2012 en sessió plenària, el nostre grup – jo concretament – els vaig qualificar d’agosarats 
en aquells moments en què s’estaven passat. Potser amb el pas de l’any aquesta expressió no 
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era la més encertada, però sí que potser eren poc realistes. I amb això ens reafirmem després 
de tot un any transcorregut. I això ho diem pel següent : durant l’any, de totes les inversions 
previstes als pressupostos del 2012, n’hi ha hagut un seguit d’elles que no s’han arribat a 
executar o no pas en tota la seva totalitat; hi ha hagut un munt de transferències i modificacions 
de crèdit al llarg de tot l’any, senyal que hi havia partides que no estaven prou estudiades – de 
fet, el portaveu del grup Imagina’t, a la seva intervenció fa un moment, en aquests 
pressupostos d’enguany estan molt més consensuats i molt més treballats que els de l’any 
passat. Bé, esperem que sigui així i les partides estiguin molt més acotades. Però l’any passat 
hi van haver molts modificats de crèdit al llarg de tot l’any, algunes molt significatives : per 
exemple, una partida que no estava ni pressupostada inicialment es va dotar amb 122.113,43 
€, que era la Junta de Compensació Berga I, subsector 2, amb un modificat de crèdit i després 
no es va fer servir per res; amb el polígon d’El Grau va passar el mateix amb una partida de 
652.000 €; o la urbanització del carrer de les Escoles, amb 347.000 €. Bé, tot plegat ens 
demostra que potser aquells pressupostos estaven poc treballats. Aquests ens sembla que 
poden ser una continuació dels mateixos : dins el què és la partida d’inversions dotada amb 
1.968.595,23 € - destinats a inversions, com he dit -, 1.027.494 surten entre subvencions, 
contribucions especials i quotes urbanístiques i 941.100,89 € surten de 413.000 en 
endeutament – perdó, en despesa ordinària – i 375.000 en endeutament – que realment 
considerem que és un endeutament molt controlat pel pressupost total de l’Ajuntament – i 
153.000 € en venda de terrenys, tal com ha dit el regidor, de la Junta de Compensació del 
polígon d’El Grau. Bé, l’any passat al pressupost ja hi havia una previsió de vendre terrenys per 
valor de 160.000 € i al llarg de tot l’any no s’han pogut dur a terme, almenys amb unes 
condicions mínimament favorables pels interessos del municipi. Aquest any s’intenta tornar a 
vendre terrenys, patrimoni per valor de 153.000 €.  
 
Bé, perquè no s’ha pogut executar en la seva totalitat els pressupostos ? No ho sé. Pot ser per 
no ser prou diligents o perquè l’administració és molt farragós i els tràmits són lents o perquè 
no s’ha prou bé la feina. Però, no obstant això, a final d’any a les Juntes de Govern del 17 de 
desembre, ordinària, i del 27 de desembre, extraordinària, es van aprovar a corre-cuita una 
sèrie de contractacions – potser per donar la sensació que a l’últim moment es tiraven 
endavant inversions que s’haurien hagut de fer durant l’any.  
 
Hi ha un tema concret que ens agradaria que ens poguessin explicar : és al capítol d’ajudes al 
Tercer món, concretament els projectes de Burkina Faso i Bolívia, que sempre havien estat 
dotats amb 2.000 €, l’any passat es va reduir a 1.000 € i no s’hi ha gastat res, no s’han utilitzat 
per res; i aquest any s’ha reduït el pressupost a 600 €. A veure si ens poden explicar quin 
seguiment hi ha hagut respecte a això i perquè l’any passat no es va fer cap aportació.  
 
I un altre aspecte que ens crida l’atenció d’aquests pressupostos del 2013 és que tot i que hi ha 
un discurs reiteratiu – i en alguns casos, surrealistes de l’estalvi amb què es gestionen els 
recursos de tots els ciutadans des de l’equip de govern – hi ha un increment d’un 4,42% als 
pressupostos d’enguany respecte el de l’any passat, en despesa corrent. Hi ha alguns 
exemples com, per exemple, el 17 d ‘agost de l’any passat va sortir al Regió 7 que l’Ajuntament 
estalviaria de l’ordre de 3.000 €, sense comptar IVA ni l’impost d’electricitat, en il.luminació del 
municipi fent una sèrie d’actuacions encaminades a reduir l’il.luminació en espais i equipaments 
públics. I el cert és que la dotació, la partida que hi havia pressupostada en corrent elèctric, en 
despesa de corrent elèctric, es va haver d’incrementar en 47.600 € per a cobrir-la tota, molt per 
sobre dels tres punts que va incrementar-se l’IVA el mes de desembre – perdó, de setembre.  
 
Un altre punt que ens crida l’atenció d’aquests pressupostos és respecte les urbanitzacions : en 
aquest 2013 hi ha una dotació per continuar la zona esportiva de la Rosaleda, amb 25.000 €; 
l’actuació a l’arranjament del camí que condueix cap al camp de futbol de Torroella, amb 
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10.000 €;  i cap actuació ni a Pineda de Bages ni a Brucardes, a l’igual que l’any passat. Ens 
sembla respecte la resta del municipi una discriminació.  
 
Bé, per tots aquests motius que he exposat aquí, el nostre grup municipal, a l’hora de la 
votació, votarà abstenció als presents pressupostos. Res més. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu. Cediré ara la paraula als dos regidors que contestaran a 
les dues preguntes en concret que has fet. Hi havia la de la dotació al pressupost dels ajuts al 
Tercer Món : la Cristina Múrcia ens respondrà aquest aspecte.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bona nit a tothom. En quant a 
la consulta que em fèieu de les aportacions que destinava l’Ajuntament a les entitats amb les 
quals cooperem al Tercer Món, tant la de Burkina Faso com la de Lluís Espinalt, comentar-vos 
que amb la de Burkina Faso, ja l’any passat, l’any 2011 – perdó, fa dos anys – aquest 
Ajuntament no va rebre cap tipus de projecte ni va tenir cap demanda de col.laboració. Per tant, 
la forma de treballar entenc que ha de ser prèvia una demanda d’aquest ajut. L’any 2011 no la 
varem rebre; l’any 2012 tampoc la varem rebre. En el cas de la Fundació Lluís Espinalt, aquest 
any 2012 fins a data 31 de desembre i fins a la present no s’ha rebut en aquest Ajuntament cap 
tipus de demanda, tampoc. Per tant, la dotació que hem destinat a la cooperació amb el Tercer 
Món ha estat de 600 € enlloc de 1.000 €, com havíem fet. Això és tot.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina. Es dóna per contestat ? Sí ? Correcte. Respecte el 
què comentaves d’aquest increment del 4,42% en el capítol II, el regidor Xavier Racero et 
respondrà en concret. Xavier.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí. A veure, dir-li al Sr. Vicenç – bé, 
he anotat diverses cosetes de la seva exposició que voldria contestar-li i potser matisar. En 
aquest cas, la meva opinió, potser corregir algun error d’interpretació quan ha dit això de les 
inversions. Però, bé, comencem amb aquest increment del 4,42% de despesa corrent. 
Òbviament, si mirem – això és un Ajuntament i és gros,  tenim al municipi 8.198 habitants; per 
tant, tenim diversos serveis, diversos edificis municipals que generen despesa corrent. No sé 
si, doncs, jo mateix i tothom de vosaltres haurà rebut ja els primers rebuts de l’energia elèctrica, 
del gas o de l’aigua, amb alguns increments que s’han hagut de fer. O de patir el 3% de l’IVA 
de tot un exercici – recordem que va entrar en vigor l’increment al setembre – si fem tota la 
dotació econòmica de despesa del capítol II, que era de vora 3.800.000 € del 2012 i ara de 
4.038.000 € , un 3% d’aquesta quantia és molt important. Per tant, sí que, en aquest cas, jo ja 
he explicat que hi ha diverses partides i actuacions a executar com aquesta que anomenava de 
l’estalvi energètic que sí que seran efectives i que sí que donaran rendiment, perquè la realitat 
és que s’han fet algunes apagades de llum – per tant, no consumim, no ? per tant, estem 
parlant també d’altres consums : si hi ha biomassa al pavelló, el combustible, el gasoil, doncs, 
no tenim aquest cost. El que deia i torno a repetir : el rebut per il.luminació de l’enllumenat 
municipal, la llum mateixa que ens està il.luminant ara, apart del 3% hi ha l’increment de 
l’energia. Per tant, fer un increment d’un 4,42%, en aquest cas, no és molt important. Per tant, 
sí que s’ha fet exercici de reducció de la despesa. Aquest equip de govern espera  i per això ho 
fa fefaent en aquest pressupost, racionalitzar aquesta despesa de capítol II.  
 
..... 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Diverses cosetes : una, matisar-li el 
què deia de les inversions que no s’han realitzat.  
 
Sr. Alcalde-President : Sobre aquest punt, l’explicació .... correcte ? Segueix. 
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Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Matisar-li quan vostè deia que 
l’execució del pressupost 2012, primera que en el resum que poden tenir en l’expedient, sabeu 
que no està .... els companys del grup ho saben més, els que estaven en anteriors legislatures, 
hi ha el què es diuen inversions afectades; llavors, aquest increment modificat de crèdit feia 
referències  - m’ho he anotat aquí i sinó, m’ho dirà – a la Junta de Compensació del sector Est 
de 352.739 €. Això no és una inversió que no haguem executat nosaltres sinó que ve afectada 
d’altres exercicis. Per tant, aquesta incorporació no és real, no és que no haguem executat : les 
partides que al pressupost 2012 aquest equip de govern va aprovar l’execució d’alguna d’elles 
ronden – gairebé totes – algunes el 100%, algunes el 98% i la resta força executades. Per tant, 
no sé com s’ho ha mirat vostè, però no és així. Per tant, no desinformem : hi ha partides, com 
les que ha anomenat que no és així. Potser si m’ho hagués demanat li podia haver contestat , 
en aquest cas. Però aquestes inversions i aquests modificats de crèdit als que vostè ha fet 
referència i que no s’han executat i que s’han incrementat en una quantia important són 
d’inversions afectades que, quan hi ha la liquidació de l’exercici anterior, s’incorporen 
automàticament com a partides de l’exercici en curs. Per tant, vull aclarir, matisar i contradir 
aquest punt que deia de les inversions que no s’han fet.  
 
Pel què fa a, vostè també ha dit, la venda de solars : en aquest cas, sí que és cert i aquest nou 
any tornem a posar una partida, en aquest cas, al capítol d’ingrés per la venda d’un solar. Com 
ja vaig plantejar i vaig explicar a la Comissió Informativa mantenim oberts, és a dir, s’han creat 
els expedients per la venda de dos solars, que estan en curs, i estem treballant en això i 
esperem que així puguem fer-ho efectiu. En aquest cas, dir-li que al 2012 es va dotar de 
260.000 € la venda de solars, que em sembla recordar que era del subsector Est, diria; i en 
aquest cas, ja s’havia aprovat en un ple de fa anys – ja ho varem comentar – el tema de la 
cessió en espècie de la contribució de la part de l’Ajuntament i també s’havia considerat 
aquests 260.000 € de venda en espècies. El què passa és que, a diferència de vostès, 
nosaltres ho vam haver d’incorporar al pressupost. Per tant, matisar també aquest aspecte. 
 
I, per tant, també li volia dir el tema de les contractacions : sí que és cert que al final de l’any es 
varen executar diverses contractacions, però que estaven en el transcurs de l’any. Quan 
aproves un pressupost es realitza fins que acaba, fins que es pot contractar; per tant, aquestes 
contractacions i aquest paquet d’inversions en les contractacions que ens havíem proposat, les 
hem realitzades. Em sembla que no em deixo per contestar-li res més.  
 
Sí, per últim, el fet que deia de possible discriminació, en aquest cas, cap a les urbanitzacions 
de Les Brucardes i Pineda de Bages. Crec que he exposat – potser el paquet no és important, 
perquè potser el paquet més important on actuar està a altres zones, però sí que hi ha un pla 
de voreres, per exemple, a Brucardes i a Pineda de Bages. Res més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Per part dels portaveus, alguna intervenció a continuació ? Sr. 
Masana ? No ? Sr. Casero ?  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, gràcies. 
Jo, si em permeten, respondria al Sr. Llorens que en algunes de les coses que ha dit, considero 
que té poca raó al fer aquestes afirmacions : el ball de xifres d’augments, de percentatges, en 
això no m’hi ficaré, perquè realment és el què és. Vostè ha començat dient que van dir l’any 
passat que el pressupost 2012 era un pressupost molt agosarat i han canviat la definició per dir 
que és poc realista. I per comprovar que diu vostè que és poc realista, parla que s’ha fet un 
baix nivell de realització sobre la partida d’inversions. Més o menys a tall d’exemple, jo tinc 
apuntades 27 actuacions en inversions del pressupost de l’any 2012; 27, aproximadament, una 
amunt, una avall. D’aquestes, en principi, si jo no vaig mal entès o vaig confós, més o menys 
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23 o s’han fet, s’ha realitzat o estan en fase d’endreça, d’encaminar-ho. A la Junta de 
Compensació Carretera de Berga I, subsector 2 es va fer un pagament d’uns diners que 
s’havien de fer; al projecte d’urbanització de la UA16 i del polígon industrial de La Serreta, que 
era la fase de projecció, en principi, està fet, aquestes dues actuacions estan fetes – una altra 
cosa serà ja a partir del projecte, l’obra definitiva que és el què hem parlat abans pel col.lector 
de Santa Anna; la urbanització del carrer de les Escoles, es va fer tot un seguit de gestions 
urbanístiques i tècnico-jurídiques per a poder fer l’obra l’any 2013 – els vull recordar que varem 
haver de fer un complement de diners per a poder tenir pressupostada el total de l’obra a 
realitzar; és veritat que la urbanització del carrer de les Oliveres i l’avinguda 3 no s’ha fet – el 
Xavier ja li ha explicat els motius; a l’avinguda de Sant Joan, si no vaig confós, una part 
d’aquests diners es van haver de redestinar a una sentència que varem tenir del tot 
desfavorable i totalment aliena; els reductors de velocitat estan contractats i estan per 
desenvolupar-se – ja saben que en el decurs d’aquest mes començarem les obres – si volen dir 
que no és del 2012 i, en canvi, és del 2013, els hi accepto; els accessos i l’aparcament de 
l’avinguda Girona es va realitzar; l’aparcament del carrer Padró es va realitzar; la primera fase 
d’accessos de la zona esportiva de la Rosaleda es va realitzar; l’ordenació de la carretera de 
Vic, en principi, demà mateix comencen les obres; l’adequació de carrers i reasfaltat de vials, 
se n’ha fet  - podran dir que, en principi, teníem previst de fer tres carrers i que només n’hem 
pogut fer un, per diversos motius , entre altres : per l’augment de l’IVA i per l’encariment dels 
combustibles, és veritat, però s’ha fet. Els reconec que un 33%, els ho reconec. La reposició de 
l’escullera del pont del Paco, es va fer; el projecte de “peatonalització” del passatge de les 
Monges, el passatge sense nom, està en fase ja de poder-se executar properament – si volen 
que el passem pel 2013, no tinc cap mena d’inconvenient; la reducció del risc d’inundabilitat del 
Torrent Bo, totes les actuacions que s’havien de fer durant l’any 2012 es va fer; adquisicions de 
pàrquings a la Promotora Jacint Verdaguer pel pàrquings del carrer Padró, es van fer; la 
instal.lació d’un nou mòdul a l’escola Pla del Puig, es va fer; la millora i adequació dels edificis 
municipals, es va fer – entre altres coses, els recordo que es va acabar de contractar totes les 
línees de vida per tots els edificis municipals i a tall d’exemple, també els direm que el parquet 
del pavelló municipal es va realitzar; es va comprar una furgoneta per la brigada; i es va fer tota 
la subvenció de capital pel foment de la construcció de les voreres. O sigui, aquestes 
actuacions estan fetes. Per tant, si vostè em parla que hi ha un baix nivell de realització de les 
inversions, permeti’m que no hi estigui massa, massa d’acord.  
 
Llavors, vostè comenta que no s’ha fet cap actuació a Pineda de Bages i a Brucardes. Doncs, 
com bé abans li ha comentat el company, els passos elevats que estan a punt d’encetar-se; el 
pla de voreres, que això és veritat que començarà el 2013. els passos de servei que s’han fet a 
Les Brucardes – si no ho tinc mal comptat, se n’han fet sis i amb la previsió d’aquest any, 
podem fer-ne uns quants més. Actuacions de parcs infantils, tant a Pineda de Bages com a 
Brucardes. I a Pineda de Bages, concretament, vostè recordarà que varem fer aquella ubicació 
dels contenidors a la zona propera al local de l’Associació de veïns. Possiblement s’haurien de 
fer més coses ? possiblement, no li diem que no. Però, en principi, dir que no s’ha fet cap 
actuació a Pineda de Bages i a Brucardes tampoc no és massa realista.  
 
I, per últim, deixi’m donar-li unes xifres perquè puguem parlar tots i tothom sàpiga de quin és el 
nivell d’esforç que està fent l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a continuar oferint algun 
tipus de servei, com per exemple, és la llar d’infants, que abans comentava el Xavier Racero : 
l’any 2011, en principi, la dotació que havia de donar la Generalitat de Catalunya era de 
192.000 € pels alumnes de Sant Fruitós; al 2012, era de 176.000 €; per al 2013, és de 85.500 
€. Per tant, tenim 100.000 € menys que, en principi, s’haurien de dotar a parts iguals entre els 
pares i l’Ajuntament, però que la voluntat de l’Ajuntament no és sobrecarregar els pares, en la 
mesura que entenem quina és la dificultat que tothom estem tenint. Per tant, aquest és un 
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sobreesforç que haurà de fer l’Ajuntament de Sant Fruitós perquè altres administracions no ens 
acaben de donar aquells recursos que són els necessaris.  
 
I, per últim, agrair-li al Sr. Llorens el sentit del seu vot, perquè ens ha confirmat que el seu vot 
seria el d’abstenció, no pas un vot negatiu que va ser l’any passat, si mal no recordo. Per tant, 
gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Per part de Gent fent Poble ? Res a afegir. CIU ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bé, si de cas, m’agradaria 
agafar ara la paraula. Comentar-li a la regidora, la Sra. Cristina Múrcia, en referència als ajuts 
al Tercer Món, que li demanem, si us plau, que posi una mica més d’esmerç i d’esforç en 
aquest sentit. Jo, si vol, m’ofereixo per col.laborar, li dic amb tota sinceritat i de tot cor. Però ens 
sap greu que en un pressupost de més de 10.000.000 € al 2012 no siguem capaços de portar 
ni un sol euro a cap projecte de desenvolupament al Tercer Món quan fa molts anys que estem 
col.laborant; i quan, a més, estem agermanats amb Burkina Faso i és un projecte que ja li vaig 
dir l’any passat, que van iniciar justament el partit socialista, del què vostè n’és representant; i 
després amb la Fundació del pare Lluís Espinalt, que s’hi ha treballat amb moltes ganes, 
sabem l’esforç que s’ha fet durant molts anys per ajudar a aquests nens a tenir una educació 
millor. I que ara, de cop i volta, pel sol fet que ells no ens han dit res, nosaltres tampoc diem 
res. Noi, mira, guaita, ens estalviem 1.000 €. De veritat, que en un pressupost de 10.500.000 €, 
anar-se a estalviar 1.000 € o 600 aquest any ja, que només destinem 600 perquè no ens han 
dit res, em sembla que no és justificable. Jo li torno a reiterar el meu ajut, el meu suport, si cal, 
en aquest aspecte, com a ex-regidora de Benestar, posar-nos en contacte amb les persones 
que, com a mínim, jo conec. I que puguem, des del nostre municipi, continuar aquest suport 
que em sembla que no és cap sacrifici per a nosaltres i que per a ells, és sempre molt 
benvingut.  
 
Respecte les partides d’inversions que comentava el meu company, el Sr. Tomàs Casero ara 
ha fet una mica de revista, ha passat una mica de revista de les inversions. I bé, jo realment sí 
que m’havia apuntat de les més importants les que eren de traspàs, que ja venen afectades 
d’un any a l’altre; i de les que realment vostès van provisionar a l’exercici 2012 i que o no s’ha 
realitzat pràcticament res o no s’ha realitzat res o bé, com deia ell – el Vicenç – s’han adjudicat 
a data límit amb una Junta de Govern Local extraordinària el dia 27 de desembre. Que és lícit 
fer-ho ? evidentment que sí, però quan un pressuposta per un exercici, el què s’espera és que 
aquelles obres es realitzin durant l’exercici. Entenem que l’any és molt llarg i no es pot pas fer 
tot en un mes, però tenim 12 mesos per anar programant unes inversions, que en el moment 
en què vostès les posen en un pressupost, s’entén que les tenen ja pensades i programades a 
fi que es puguin fer. S’entén també que hi ha d’haver un marge de maniobra i potser hi ha 
d’haver moviments d’unes partides cap unes altres, s’han de modificar crèdits d’algunes 
partides i això ho entenem. Però sí que és cert que s’ha vist una mica del corre-cuita ara a 
última hora a adjudicar totes aquestes obres, que són unes quantes per a poder-les fer, 
evidentment, perquè tenien aquesta partida. Bé, jo si em deixen, els diré quines partides són, 
perquè, és clar, estan posant cares estranyes i sembla que jo m’estigui inventant alguna cosa. 
A la Junta de Govern Local del dia 27 de desembre es va adjudicar la compra dels equips per 
la ràdio, de 8.486 €; el pàrquing del German Duran per a poder-se fer abans d’acabar l’any – 
bé, suposo que també és volia fer en previsió del Cross escolar, que pogués estar a punt; i 
també es va adjudicar a última hora el passatge de les monges; també l’escola de música, 
s’havia d’inaugurar pel curs i ja no es va inaugurar pel curs, es va inaugurar ja al mes de gener; 
i el passatge de les monges, en principi, també havia d’estar en funcionament igual que l’escola 
i s’ha adjudicat ara i ja veurem quan es farà – suposem que es farà aviat, però ja no és una 
obra de l’any passat, serà una obra ja d’aquest any; què més tenim ? la neteja de lleres; tenim 
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bancs i papereres, també, compres; senyals de trànsit; uns treballs de recerca històrica i uns 
audiovisuals; .... Clar, tot això s’ha fet el 27 de desembre, data extrema, data límit. A la Junta 
anterior de 17 també va haver-hi diferents adjudicacions, com per exemple, els passos elevats. 
Clar, els passos elevats era una obra d’inversió, sobretot a les dues urbanitzacions – a Pineda 
de Bages i a Brucardes – del 2012; bé, les veurem fetes el 2013 perquè al 2012 no s’han fet. 
Què s’ha fet ? s’han fet reparacions dels parcs infantils i de manteniment. I hi ha una memòria 
valorada de la neteja de lleres, també pràcticament 40.000 € que també es va aprovar la 
contractació a final d’any. Bé, això demostra que no són poques les inversions que s’han 
aprovat a última hora perquè es puguin fer al pressupost de l’any passat. No vol dir que no 
hagin fet absolutament res, això el meu company no ho ha dit i nosaltres no ho diem, però sí 
que pensem que realment ara, de la mateixa manera que aquest any no han acabat d’executar 
o han deixat bastants coses per última hora, és possible que en aquest pressupost també passi 
el mateix. No vol dir que no hagin fet absolutament res, perquè en cap moment el nostre grup 
municipal ha volgut donar a entendre això. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Mercè. Bé, doncs, deixem .... Si creus necessari de respondre, 
ho pots fer amb tota llibertat, Tomàs. Endavant.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Gràcies. De 
23 li dic, que n’havíem executat 4 vostè m’està dient d’última hora, d’ultimíssima hora. Ho dic 
pel què fa referència a la regidoria d’Urbanisme. Res, comentar-li només : la neteja de les 
lleres, perquè s’està fent ara ? perquè és l’època que l’ACA ens ha donat permís i ens ha dit 
que és la millor època per fer-la, perquè la natura està apaivagada. I li recordo que aquests .... 
sí, sí, ..... eh ? sí, però ens van dir que al mes de desembre, el mes de gener és la millor època 
per a fer aquesta actuació.  Per tant, hem seguit les bones recomanacions de l’ACA en el ben 
entès que aquests 40.000 € que hem destinat a fer aquesta neteja els pertocava a ells. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa més a afegir ? 
 
...... 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Seré breu. En primer lloc, 
agrair-te la col.laboració que m’has ofert per posar-nos en contacte amb les persones 
responsables tant d’una entitat com d’una altra. Però en referència al què deies, de l’esforç que 
hi dediquem queda palès l’interès en continuar aquesta col.laboració hi és, sempre i quan hem 
continuat dotant – sí que amb menor import – la partida pressupostària dedicada a ells. Per 
últim, comentar-te que jo entenc que la demanda o la mecànica de treballar de totes les entitats 
i persones que en un moment donat demanden la col.laboració del nostre Ajuntament i, com 
has dit tu també, com és la del Lluís Espinalt que fa tants i tants anys que treballem amb ells i 
la de Burkina Faso és sobre una prèvia demanda: entenc que tothom que ha demanar diners a 
una administració pública o a un Ajuntament ho ha de fer amb una demanda prèvia. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, només comentar-te Cristina 
: és la voluntat d’aquest Ajuntament de voler fer aquest ajut. I si hi ha aquesta voluntat, s’hi ha 
de posar ganes. Llavors, jo penso que som nosaltres també que ens hem d’interessar i 
preocupar. Res més. Torno a oferir el meu ajut amb tota sinceritat. Gràcies.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Gràcies.  
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Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies a tots els regidors per les intervencions. Per part del 
regidor d’Hisenda, alguna puntualització més, ja que tractem el tema del pressupost ? no ? 
d’acord. Algun comentari final per part meva : primer de tot, agrair, com ja s’ha fet, que voteu 
aquesta abstenció d’aquests pressupostos partint de la base que tot es pot fer millor, nosaltres 
hem volgut o hem intentat, efectivament, com deia l’Agustí Masana, aquest any fer-ho millor 
que l’anterior. I esperem l’any que ve fer-ho millor que aquest i així successivament. I, per tant, 
una mostra que entenem que alguna cosa hem fet millor és el vot contrari l’any passat i 
l’abstenció aquest any, cosa que és d’agrair. I, per tant, ens anima a seguir treballant 
fermament en favor del nostre poble.  
 
El tema aquest que ja heu parlat, però per acabar de puntualitzar, allò del Tercer Món : no és 
que siguin 1.000 € o 500 o 10.000, és un tema de garanties; si no es reben les garanties que 
aquells diners van destinats on cal, ni que siguin 1.000, són llençats. I una mica el què ha 
succeït, pels motius que segurament podem saber quins són, semblava que no hi havia les 
garanties que aquests diners anessin a parar on han d’anar a parar. I no hi ha res pitjor que 
tenir la sensació que has enviat 1.000 € i se’ls ha quedat qui no li tocava.  
 
Bé, la voluntat del què vol fer un equip de govern s’expressa als pressupostos; avui nosaltres 
hem parlat de números, però m’agradaria que vostès es quedessin amb què hem parlat de 
voluntats : un pressupost expressa la voluntat que té un equip de govern i l’any passat ja 
expressàvem una sèrie de voluntats i aquest any les hem refermat. Els percentatges que jo els 
deia al principi de què incrementem i què disminuïm són voluntats, la voluntat d’invertir més, 
d’augmentar un percentatge d’inversió és això : és una voluntat de treballar, de fer més coses 
per vosaltres. I la voluntat de disminuir un 22% algun dels capítols de despesa és una voluntat 
clara. Que pel motiu que sigui, com l’energia que ha pujat tres vegades l’any més l’IVA, doncs, 
evidentment, l’electricitat l’hem d’acabar apujant, doncs l’hem d’acabar apujant. Però reduir 
alguna despesa en un 22%, és, us asseguro, un esforç important de racionalització de la 
despesa en l’administració pública. I, per tant, tots aquests percentatges que jo al principi 
explicava – tants per cents, .... – són voluntats. I crec que això és el què hem intentat posar 
palès davant de vosaltres en aquest vespre d’avui.  
 
S’ha parlat de si hi havia discriminació amb Pineda de Bages i Les Brucardes : no voldria 
pensar que té res a veure el tema de Pineda de Bages amb què vostè és el president de 
l’Associació de veïns de Pineda de Bages. Però, en tot cas, en la figura del president de 
l’Associació de veïns, potser està en les seves mans que s’acabi invertint més o no al seu barri. 
En tot cas, considerem que els barris, mica  en mica i sempre ha estat així i ho mantenim, 
tenen el què necessiten. I, en tot cas, quan vas fent inversions vas repartint una mica també 
amb sintonia amb el què ens arriba de cadascuna de les associacions de veïns de cada barri.  
 
I sobre el tema també de si anem a corre-cuita o no, jo crec que les dades que s’han donat són 
clares : de 27 projectes d’inversió possibles, 23 s’han dut a terme i la Sra. Casals només ens 
n’ha pogut dir 4 que contractéssim el dia 27 de desembre. Per tant, 4 de 23, no sé quin 
percentatge és, però, mira, jo no ho sabia i us felicito. Us felicito com a equip de govern perquè 
resulta que de 23 projectes d’inversió que hem desenvolupat, 4 els varem contractar el 27 de 
desembre. A corre-cuita ? no. Nosaltres varem treballar fins el 31 de desembre. I, per tant, es 
van fer el  27 o el 31 s’haguessin pogut fer perquè es va treballar fins l’últim dia.  
 
Una altra dada i ho dic també per aquest any, evidentment, quan més inversió vols fer, més has 
de treballar i més possiblement, al final haguem de seguir contractant coses. Clar, la inversió 
que nosaltres us proposem aquest any és de 1.991.000 €. 1.968.000 €. L’any passat va ser de 
841.000 €. Per tant, si l’any passat varem tenir molta feina i varem acabar contractant alguna 
cosa al final, aquest any ens tornarà a passar, senyors. Jo ja us aviso, des de l’equip de 
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govern, perquè dupliquem la inversió. Per tant, anem-hi. És clar, evidentment, els dos anys 
anteriors, el govern de CIU invertia 300.000 € només. Segurament, és clar, que al mes de 
setembre havien acabat. És clar, quan inverteixes quasi 2.000.000 €, segurament necessites 
els 12 mesos de l’any. Quan al teu municipi, en reinverteixes 300.000 €, doncs, igual el mes 
d’agost ja has acabat. Són voluntats, que és el què nosaltres avui us hem volgut transmetre i 
que espero haver-ho fet de la  millor forma possible. I evidentment, també, us dic ara : sigueu 
exigents amb nosaltres amb el què hem dit que compliríem. Això és un compromís que 
nosaltres adquirim amb la ciutadania de Sant Fruitós de Bages i tots els regidors, amb el seu 
alcalde al capdavant, el què és un compromís que adquirim i que vosaltres ens heu d’exigir que 
ho complim. Ho farem de la millor manera possible, amb el vostre ajut, amb el treball de tota la 
gent de la  casa i amb la col.laboració sempre que es vulgui per part de CIU, faltaria més. 
Moltes gràcies. Ara farem la votació i endavant, si s’aproven, amb els deures que ens 
imposem.  
 
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 ). 
 
 
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-dues hores i vint 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  
personals. 
 


