AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE SANT
FRUITÓS DE BAGES EL DIA 13 DE FEBRER 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 )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sr. Agustí Masana i Santamaria
( Imagina’t )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les vint hores del dia dimecres 13
de febrer 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.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )

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

1. Aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 9 de gener
de 2013 i de la sessió especial del dia 28 de gener de 2013.
S’aproven per unanimitat les actes corresponents a la sessió ordinària celebrada el dia 9 de
gener de 2013 i de la sessió especial del dia 28 de gener de 2013.
No hi ha intervencions per part dels grups municipals.

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària.
Es posa de manifest el llistat amb el contingut de l’extracte dels Decrets d’alcaldia des de la
darrera sessió plenària, llevat d’aquells dels quals es dóna compte específic en la present
sessió.
• Decret d’Alcaldia de data 3 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova i es
reconeix la despesa de la regularització de la nòmina del mes de desembre de 2012,
corresponent al Sr. XXX i el Sr. XXX, corresponent a incidències produïdes posteriorment a
l’aprovació del Decret d’alcaldia de 20.12.12 er un import net de 1.215,70 € amb càrrec a
les partides corresponents.
• Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2013, mitjançant el qual s’atorga a la Sra.
XXX 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 4 de gener de 2013, mitjançant el qual s’autoritza a la Sra.
XXX per tal que al funerària per ella contractada, FUNERÀRIA FONTANOVA, pugui dur a
terme el trasllat de les restes existents al nínxol núm. 26 fila Especial de l’illa 2a, al nínxol
núm. 28 del bloc 6B, Bloc de Sant Genís, dins el cementiri municipal de Sant Fruitós de
Bages; i es requereix a FUNERÀRIA FONTANOVA perquè lliure certificació a aquesta
Ajuntament conforme s’ha dut a terme l’esmentat trasllat.
• Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova el Manual
d’actuació per a emergències en àrea de pública concurrència per a la Cavalcada de Reis
2013.
• Decret d’Alcaldia de data 8 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per proveir una plaça d’agent
de la policia local fins a la cobertura definitiva de la plaça i creació de borsa de treball;
s’atorga un termini de deu dies per a presentar esmenes i reclamacions; s’aprova la
composició del tribunal qualificador; es fixa el calendari de realització de les proves; i
s’ordena la seva exposició pública.
• Decret d’Alcaldia de data 8 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei de la LLAR
D’INFANTS “LES OLIVERES” del segon trimestre del curs 2012/2013 per un import de
1.811,00 €.
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• Decret d’Alcaldia de data 8 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aproven les
despeses, es reconeix l’obligació i es disposa el pagament corresponent a dietes del
Tribunal present a les proves selectives en la convocatòria d’una educador/a social per a
l’aula socioeducativa. .
• Decret d’Alcaldia de data 10 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de SAD MES DE
DESEMBRE 2012 per un import de 261,91 €.
• Decret d’Alcaldia de data 10 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de Teleassistència del
mes de GENER 2013 per un import de 487,10 €.
• Decret d’Alcaldia de data 10 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la
despesa, es reconeix l’obligació i es disposa el pagament corresponent a la relació de
factures núm. 01/13, composada de 3 factures i que suma un total amb IVA inclòs de
730,24 €.
• Decret d’Alcaldia de data 10 de gener de 2013, mitjançant el qual s’atorga a la Sra.
Mónica Martínez López una bestreta de 300 €, que serà retornada a la nòmina del mes de
gener de 2013.
• Decret d’Alcaldia de data 10 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la cessió
d’ús temporal del vehicle policial propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
RENAULT MEGANE SCENIC amb plaques de matrícula 0986BMY i pòlissa d’assegurança
051444410 per l’ús de la policia local de l’Ajuntament de Moià durant els dies d’adequació
del nou vehicle policial ( del 14 al 22 de gener de 2013 ), amb el ben entès que el vehicle
serà retornat en les mateixes condicions que es deixa i que qualsevol incident amb el
vehicle quedarà sota l’absoluta responsabilitat de l’Ajuntament de Moià.
• Decret d’Alcaldia de data 11 de gener de 2013, mitjançant el qual es convoca la
segona sessió ordinària de la Junta de Govern Local corresponent al mes de gener de
2013 pel dia 23 de gener de 2013 ( dimecres) a les 10:00 hores al Saló de sessions de la
Casa consistorial degut a la coincidència amb la Festa Major d’Hivern.
• Decret d’Alcaldia de data 14 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova el Pla de
Seguretat i Salut referit al contracte de les obres “consolidació d’un tram de talús a la
carretera de Sant Benet” presentat per INACCÉS Geotècnica Vertical, SL., adjudicatària de
les mateixes.
• Decret d’Alcaldia de data 14 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova el Pla de
Seguretat i Salut referit al contracte de les obres contingudes Memòria valorada “Neteja de
Lleres 2012” presentat per EXCAVACIONS DEL BAGES,S.A, adjudicatària de les
mateixes.
• Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2013, mitjançant el qual es corregeixen els
errors materials detectats a l’annex de l’acord plenari de 26 d’octubre de 2012 pel qual
s’aprova la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, Impost de béns immobles, article 5,
apartat 3.
• Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la
programació d’ activitats dins dels actes de la Festa Major 2013; s’aprova la despesa per
un import total de 8.122,83 € amb càrrec a la partida 42.338.22699 del pressupost vigent; i
es recondueixen aquestes despeses a contractes menors, adjudicant-la a les persones o
entitats que s’indica per l’import que es fa constar a l’expedient.
• Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2013, mitjançant el qual es formalitza el
contracte de treball a la Sra. XXX, en qualitat d’auxiliar de geriatria de la residència d’avis
municipal, amb un contracte laboral d’interinitat en substitució de la Sra. XXX, durant el
període en que aquesta es trobi en situació de baixa per incapacitat temporal, amb efectes
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del dia 16-01-2013 i fins a la reincorporació de la Sra. XXX, amb una jornada de 37,5 hs.
setmanals.
• Decret d’Alcaldia de data 16 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la
despesa, es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament de la factura núm. A 000932 de
13.12.12 corresponent a l’escriptura realitzada per la Notària de Manresa Roser Berenguer
Sabaté de l’adquisició de bé a títol lucratiu amb condició onerosa dels propietaris de la
parcel.la 3 del projecte de reparcel.lació del polígon Les Escoles a favor de l’Ajuntament
perquè es faci càrrec de les despeses d’urbanització del polígon i urbanitzi i conservi al seu
càrrec els terrenys del pati de l’illa.
• Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per proveir una plaça d’agent
de la policia local fins a la cobertura definitiva de la plaça i creació de borsa de treball; i es
recorda als aspirants el lloc, la data i hora de celebració de les proves, així com les
condicions per a poder realitzar-les.
• Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2013, mitjançant el qual es modifica la
convocatòria pel ple especial convocat pel dia 28 de gener de 2013`a les 20:00 hores, que
passarà a celebrar-se a les 21:00 hores, amb motiu de la coincidència amb el ple que es
celebrarà al Consell Comarcal del Bages.
• Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2013, mitjançant el qual s’acorda la
compareixença davant l’Audiència Provincial de Barcelona respecte al recurs d’apel.lació
interposat per la part demandada en procediment ordinari 426/2011, secció R; s’encomana
al representació al procurador; es manté l’encomanda de la direcció i defensa jurídica a la
Sra. XXX; i s’amplia aquesta encomanda al Sr. XXX com a substitut de la Sra. XXX mentre
aquesta estigui de baixa per incapacitat temporal.
• Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2013, mitjançant el qual s’atorga a la Sra.
XXX una bestreta de 200€, que serà retornada amb la nòmina del mes de gener de 2013.
• Decret d’Alcaldia de data 24 de gener de 2013, mitjançant el qual es realitza una
correcció d’errades a la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu
per proveir una plaça d’agent de la policia local fins a la cobertura definitiva de la plaça i
creació de borsa de treball, i es declara admès al Sr. XXX a l’haver acreditat el pagament
dels drets d’examen.
• Decret d’Alcaldia de data 25 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova i es
reconeix la despesa dels salaris del personal funcionari, personal laboral i membres de
l’equip de govern corresponents al mes de GENER de 2013, per un import de 155.782,43€
nets en concepte de nòmina, amb càrrec a les partides corresponents; i la despesa
corresponent a dietes i locomocions de personal de l’ Ajuntament per import de 125,41 €.
• Decret d’Alcaldia de data 28 de gener de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per proveir una plaça de
administratiu/va adscrit/a a l’àrea de Secretaria amb una jornada del 50% mentre el titular
de la plaça realitzi la funció del funcionari que ocupa la plaça de TAE lletrat , mitjançant
nomenament d’interinitat per raons d’urgència ; s’atorga un termini de cinc dies per a
presentar esmenes i reclamacions; s’aprova la composició del tribunal qualificador; es fixa
el calendari de realització de les proves; i s’ordena la seva exposició pública.
• Decret d’Alcaldia de data 29 de gener de 2013, mitjançant el qual s’atorga a la Sra.
XXX 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 31 de gener de 2013, mitjançant el qual s’autoritza al Sr.
XXX la comissió de serveis per l’acompliment del lloc de treball d’agent de la Policia Local
d’aquest Ajuntament. La durada d’aquesta comissió de serveis serà de 6 mesos, des del 102-12 i fins el 31-07-13 (prorrogables), i amb vinculació per ocupar la plaça d’agent de la
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plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que
temporalment ha deixat vacant el Sr. XXX, durant el període en que estigui habilitat com a
Cap accidental de la Policia Local.
• Decret d’Alcaldia de data 4 de febrer de 2013, mitjançant el qual es resta assabentat
de la comunicació formulada per la Sra. XXX en representació de l’escola Paidos respecte
a la celebració d’una activitat de caràcter lúdic cultural el dia 8 de febrer de 2013 en horari
de 11:00 fins a les 12:30 consistent en la realització d’una rua de carnaval organitzada pel
centre escolar que transitarà per diversos carrers del municipi; s’autoritza l’activitat al centre
escolar; s’autoritza l’assignació de personal de la policia local per a tasques de control i
gestió respecte el trànsit rodat; i s’estableixen les condicions a complir pel centre escolar
organitzador.
• Decret d’Alcaldia de data 4 de febrer de 2013, 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 FEBRER 2013 per un import de
27.1013,00 €.
• Decret d’Alcaldia de data 4 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
d’obligats al pagament de les quotes com a subjectes passius del servei de la LLAR
D’INFANTS “LES OLIVERES” del mes FEBRER 2013 per un import de 14.611,00 €.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’accepta l’endós
corresponent a diverses factures per un import total de 10.450,29 €, a favor de l’entitat
BANCO POPULAR ESPAÑOL MANRESA.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’autoritza l’accés i
l’ús temporal a precari de les instal·lacions de la radio municipal ubicades al parc del
Bosquet a l’associació Radio Sant Fruitós i als seus integrants als efectes de col.laborar en
la realització d’actuacions de comprovació dels sistemes instal.lats i la configuració de la
programació estable per la realització dels emissions corresponents d’aquesta programació
en fase de proves; es confirma amb els serveis tècnics municipals l’estat de tramitació de
les actuacions de comprovació i l’aportació de documentació per a la sva autorització
definitiva; i s’insta la tramitació per establir les condicions estables del règim de
col.laboració amb l’associació esmentada per configurar el sistema de funcionament per
l’emissió de la programació estable i formalitzar el compliment de les obligacions
d’informació per a la prestació del servei.
• Decret d’Alcaldia de data 5 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aproven les
despeses i el reconeixement d’obligació corresponents a les relacions de factures núm.
O/2013/2 i O/2013/3, per uns totals de 1.150,00 € i 475.307,39 €, respectivament, i la
depesa extrapressupostària corresponent a la provisió de fons al Sr. XXX per un total de
300,00 €.
• Decret d’Alcaldia de data 7 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la relació
definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per proveir una plaça de
administratiu/va adscrit/a a l’àrea de Secretaria amb una jornada del 50% mentre el titular
de la plaça realitzi la funció del funcionari que ocupa la plaça de TAE lletrat , mitjançant
nomenament d’interinitat per raons d’urgència; i es recorda als aspirants el lloc, la data i
hora de celebració de les proves.
• Decret d’alcaldia de data 8 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’atorga llicència als
interessats per l’ocupació temporal de la via pública per a la celebració de la Festa de
l’Arròs i Fira el proper dia 10 de febrer de 2013.
El ple en resta assabentat.
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Sr. Alcalde-President : En aquest sentit li passo la paraula al grup de CIU per si hi ha algun
comentari, algun aclariment que s’hagi de fer envers aquests Decrets.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, en principi, no. Bona nit. En
quant als decrets de 28 de gener, no n’hi ha cap, en principi.
Sr. Alcalde-President : D’acord. Doncs, passem al punt tercer.
NOTA : En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Mercè Casals
Martínez.

3. Donar compte específic al Ple del Decret d’alcaldia de 28 de gener de 2013 relatiu
a la recuperació de competències delegades per l’alcaldia i nova delegació a favor de
la Junta de Govern Local en matèria de gestió econòmica-financera.
Atès que l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, amb data 28 de gener de 2013, va dictar el següent
Decret, el contingut del qual es transcriu a continuació:
“Assumpte: recuperació de competències delegades
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia de data 7 de juliol de 2011 (publicat al BOPB de 2 d’agost
de 2011) es va aprovar la delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local en
matèria de gestió econòmico-financera en els termes previstos a l’article 21.1.f de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en els següents termes pel que fa
referència a despeses i padrons fiscals i liquidacions:
“Autoritzar i disposar despeses de conformitat amb les bases d’execució del
pressupost. Si les bases d’execució del pressupost no ho concreten, qualsevol tipus
d’import dins la competència de l’Alcaldia, correspondrà a la Junta de Govern Local
El desenvolupament de la gestió econòmica i pressupostària en els termes previstos
a l’article 21.1.f) de la LBRL i que de forma indicativa, es relacionen seguidament:
- Aprovació de padrons fiscals i de preus públics i les liquidacions que se’n
derivin (art. 21.1.s) de la LBRL)”
Atès el règim de sessions establert per la Junta de Govern Local amb periodicitat quinzenal
establint-se el primer i tercer dilluns de cada mes per la celebració de sessions ordinàries.
Vistes les novetats produïdes en l’àmbit de la regulació dels terminis de pagament obligatori per
les administracions públiques a 30 dies a partir de l’establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de
modificació de la Llei 3/2004.
Atès l’establert a les ordenances fiscals respecte als terminis d’emissió de rebuts per pagament
segons domiciliació bancària (dintre dels primers deu dies de la mensualitat o el trimestre
corresponent) en l’àmbit de gestió de liquidacions tributàries en concepte de taxa per la
prestació de serveis d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials (servei d’ajuda a domicili,
estades a la residència municipal d’avis i servei de teleassistència) i de preu públic per la
prestació de servei de llar d’infants de 0 a 3 anys
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Atesa la necessitat d’adequar els calendaris de gestió d’aquests tràmits per garantir el
compliment de la normativa vigent i aplicable en cada cas i prenent en consideració la previsió
continguda al text que incorpora les bases d’execució del pressupost 2013 que actualment es
troba en tràmit d’aprovació, al seu article 19.6:
“La tramitació del reconeixement d’obligacions es farà setmanalment. És a dir, s’aprovarà
setmanalment un únic expedient amb tota una relació de factures que compleixin els
criteris de conformitat de la factura i amb el crèdit pressupostari necessari. Evidentment
això no exclou la possibilitat d’aprovacions d’urgència, en que els perjudicis de no
realitzar el pagament amb aquest caràcter siguin evidents, casos de sentencies judicials,
perill de tall en subministraments i altres situacions anàlogues”
Vist l’establert a l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú respecte a la figura de la
delegació de competències i concretament al seu apartat 6 on s’estableix que:
“La delegació és revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida”
Per tot l’exposat
RESOLC:
Primer.- Revocar la delegació de competències efectuada per Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local mitjançant decret de 7 de juliol de 2011 en les següents matèries segons la
formulació literal inclosa en aquest decret:
•
autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució
del pressupost. Si les bases d’execució del pressupost no ho concreten, qualsevol tipus
d’import dins la competència de l’Alcaldia, correspondrà a la Junta de Govern Local
•
aprovació de padrons fiscals i de preus públics i les liquidacions que se’n
derivin (art. 21.1.s) de la LBRL)
Segon.- La Junta de Govern Local ostentarà per delegació, a més de la competència per
delegació incloses al decret de 7 de juliol de 2011 que no han estat objecte de revocació
conforme al punt primer i que continuen plenament vigent, les competències següents en
matèria de gestió econòmica financera:
•
autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució
del pressupost en relació a la facturació corresponent a certificacions d’obra i treballs
de direcció i seguretat i salut respecte a l’execució d’obres
•
aprovació de padrons fiscals i de preus públics i les liquidacions que se’n
derivin excloses les corresponents a la prestació de serveis d’ajuda a domicili i altres
serveis assitencials (SAD, residència municipal d’avis i teleassistència) i a la prestació
del servei de llar d’infants de 0 a 3 anys.
Tercer.- Aquesta revocació i delegació, que tindran efectes el dia següent a l’aprovació de la
present resolució, es regiran pel que disposen els arts. 44, 47, 48 i 114 a 118 del ROF i 12 a 14
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
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procediment administratiu comú, d'acord amb els quals l'òrgan delegant podrà avocar la
competència delegada i conservarà, respecte d'aquesta, les facultats que se li atribueixen
Quart.- Comunicar aquesta resolució als regidors designats com membres de la Junta de
Govern Local.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província conforme es disposa a
l’article 44.2 del ROF i donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri,
comunicant-ho a les diferents regidories i àrees municipals i publicant a l’apartat cartipàs de la
web municipal. ”
Per tot l’ exposat, i conforme el previst a l’apartat cinquè de la resolució transcrita es proposa al
Ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Restar assabentat del decret d’Alcaldia de data 28 de gener de 2013 mitjançant el qual
s’aprova la revocació de competències delegades per Alcaldia per decret de 7 de juliol de 2011
en relació a l’autorització i disposició de despeses i l’aprovació de padrons fiscals i de preus
públics i les liquidacions que es derivin i un nou règim de delegació en aquest àmbit a favor de
la Junta de Govern Local delimitat en els termes que s’indiquen a l’apartat segon de la
resolució
El ple en resta assabentat.
Sr. Alcalde-President : Aquest era al que ens referíem ara, potser.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Bon dia. Perdó. Ni al punt 2 ni al
punt 3 no hi ha res a dir. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Per donar compte d’aquest Decret, no sé si s’ha de llegir, Sr. Secretari.
En tot cas, el Decret diu això : el punt número 3 és “Decret relatiu a la recuperació de
competències delegades per l’alcaldia i nova delegació a favor de la Junta de Govern Local en
matèria de gestió econòmica-financera”. Això és un Decret que es fa per poder donar
compliment, en principi, als pagaments a 30 dies que fixa la llei i que en algun ple hem
comentat. Un tema per poder agilitzar els pagaments i donar compliment a la llei.

4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària
de 27 de desembre de 2012 i en sessions ordinàries de 7 i 23 de gener de 2013.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local corresponents a la
sessió extraordinària de 27 de desembre de 2012 i les sessions ordinàries de 7 i 23 de gener
de 2013.
Sr. Alcalde-President : Li passo la paraula també al grup de CIU.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Sí, mentre la meva companya, la
Mercè s’està acabant de posar, per no aturar el ple, sí que agrairia que se’ns donés
explicacions de la Junta de Govern Local del dia 23 : en el punt 7.1, hi ha el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’entitat Hàbitat Natural pel tema del
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foment de la recollida de separació d’olis domèstics. Si ens volguessin informar, si us plau, i en
tot cas, després si hi ha alguna cosa que no ens queda clara faríem unes quantes preguntes o,
en tot cas, a posteriori, si us plau. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : El regidor Xavier Racero li contestarà.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Bona nit. De fet, és un dels punts
que, aprofito la pregunta que fa el grup de CIU perquè volia explicar aquesta novetat que des
de l’1 de febrer Sant Fruitós disposa de contenidors urbans de recollida d’oli a diversos punts
del municipi. Concretament, s’han ubicat sis contenidors : 2 al nucli, al sector del carrer de les
Escoles, davant del Monsenyor Gibert; un davant del pavelló, al carrer Ramon y Cajal; a
Torroella se n’ha posat també un, al carrer Sant Genís; a l’avinguda de Les Brucardes, un altre;
a Pineda de Bages, al carrer dels Comtes de Barcelona, un altre; a la Rosaleda, al carrer
Major, també un altre. Aquest és un paquet de sis contenidors; són contenidors taronja –
suposo que molts de vostès els poden haver vist. I, en aquest cas, el criteri seguit des
d’aquesta regidoria i des de l’equip de govern és ampliar la possibilitat de poder dipositar i
reciclar l’oli vegetal de cuinar – de les llaunes de tonyina, per exemple o etc -; i aquesta novetat
que no fos incompatible amb la recollida de l’oli vegetal a les deixalleries, sinó que l’ampliés. En
aquest cas, saben vostès que l’oli vegetal és un dels principals contaminants domèstics de
l’aigua; la mitjana catalana – a dades d’avui, de producció d’oli usat domèstic – es situa al
voltant de 4 litres per persona i any. Cal, doncs, no cal que facin 4 números amb els habitants
que té Sant Fruitós i les famílies que té Sant Fruitós, del potencial de recollida que pot tenir i de
reduir aquest contaminant de l’aigua. Per tant, aquest és un conveni que s’ha signat amb una
entitat sense ànim de lucre, que es diu Hàbitat Natural; són de Sallent, n’han posat, com han
pogut veure, en diversos municipis més i potencien aquesta tasca de sensibilització i de
recollida d’oli vegetal, posteriorment, en altres municipis. Això no és nou. La recollida d’oli
urbana en aquest tipus de contenidors d’uns altres municipis de Catalunya, en anys passats ja
ho han iniciat. En aquest cas, l’aposta és per incrementar i facilitar a la ciutadania el poder
recollir l’oli vegetal a través d’aquests contenidors. Aquest conveni, deixeu-nos explicar, és un
conveni que es signa per quatre anys – dos anys d’inici i dos anys més prorrogables -; al
conveni hi diu que aquesta entitat és la gestora d’aquests contenidors i el què fa Sant Fruitós
és deixar la ubicació d’aquests contenidors i tota la gestió és seva. L’únic que – deixeu-me
matisar i informar – que en aquest cas, doncs, com a punt que s’ha ficat al conveni és la
informació estadística : de forma trimestral, aquesta entitat ha de facilitar les dades de recollida,
les incidències possibles i el resultats de les operacions de valorització d’aquest reciclatge.
Deixeu-me dir que aquesta entitat amb els quilos de recollida d’oli que faci, el què faran és
revertir en accions mediambientals, tant de divulgació com a les escoles, d’ensenyament, així
com algunes actuacions mediambientals al nostre municipi. En aquest cas, jo crec que pot
quedar resolt. En tot cas, si teniu algun dubte, ho torneu a comentar.
Sr. Alcalde-President : Sí, Roger.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, gràcies. Un parell de preguntes
que no s’han explicat. Llavors, entenc jo quin és el benefici real que treu l’Ajuntament d’aquest
aspecte, apart de la sensibilització i tot això que expliqueu, crec que en el cas de la deixalleria,
el benefici sí que és molt clar, perquè hi ha una repercussió de la valorització que se’n treu
d’aquest oli i això està al còmput final del cantó positiu i el cantó negatiu del què té la
deixalleria. Pel cantó positiu, del què recuperem i, per tant, cobrem; i pel cantó negatiu, pel
cantó que paguem i que, per tant, és la part que la ciutadania aporta a la sensibilització i el
medi ambient. Això seria per un cantó. Llavors, una pregunta ja potser una mica més tècnica,
més que res perquè jo en el conveni no m’ha quedat clar : en cas que tinguem algun tipus
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d’incidència a l’àrea – amb algun tipus d’incidència em refereixo que hi hagi un mal ús d’aquest
contenidor, que es tombi, que es faci malbé, etc, etc. l’àrea en concret que queda afectada i,
com molt bé ha dit el Xavier Racero, evidentment, l’oli és un contaminant molt perillós, molt
perillós, qui es fa càrrec d’aquesta neteja i d’aquest manteniment de tot això?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, respondré primer a la segona
pregunta. En aquest cas, jo crec que al conveni sí que queda reflectit aquest tipus d’incidència,
ja que la gestió és d’aquesta entitat; així doncs, s’han de fer càrrec ells de la neteja. Si estem
parlant de vessaments més grossos que puguin incidir a la claveguera directament, òbviament,
l’actuació com qualsevol altre tipus d’incidència que pugui haver-hi. Nosaltres disposem de
mitjans, primer, per avisar aquesta entitat i segona, si en cas de vessament accidental i greu, hi
ha, per exemple, la policia local o brigada que poden actuar tirant sepiolita o cobrint la zona
afectada. En el conveni es reflecteix : l’entitat ha de ser la que resolgui aquesta incidència i
amb treball o col·laboració i sobretot avís a l’Ajuntament. De la primera pregunta, en quant als
beneficis, com molt bé dius, nosaltres recollim l’oli a la deixalleria; en aquest cas, si mirem les
dades de recollida d’oli a la deixalleria, històriques - per exemple, al 2012 crec que es van
recollir 1.680 quilos d’oli vegetal; al 2011, 1.500 aproximadament; al 2010, 1.950; ens movem
per aquests intervals de 1.500 a 1.700 o 1.900 quilos d’oli. Òbviament, com he dit – i vostè
també ho ha reconegut – l’oli és un dels principals contaminants domèstics de l’aigua, en
aquest cas. Si reciclem l’oli, el benefici comú – és a dir, la idea mediambiental a banda del
benefici general que tot ciutadà ha de tenir i ser respectuós amb el medi ambient –
concretament en el cas de l’oli és .... quin és l’inconvenient, o sigui, quina és la idea a
potenciar? Que no es tiri aquest oli a l’aixeta, que es reculli. Aquesta crec que és la principal
premissa : recollir l’oli. De fet, no som un país molt recollidor d’oli, molt mediambientalment
conscient. Per tant, crec que s’ha de millorar. Dels 10 anys que porta el Consorci, s’ha estat
treballant i fet diverses campanyes en quant a recollida d’oli. I els nivells de recollida no han
anat pas “in crescendo”. Per tant, la potenciació d’aquesta recollida, primer, no tant del benefici
econòmic que pugui revertir en el Consorci, sinó és en el benefici mediambiental. Es tracta de
recollir l’oli. En aquest cas, crec que potencia això. De fet, la deixalleria també recull oli. Aquí
està l’ inici de la prova i, en aquest cas, el conveni que s’ha signat amb aquesta entitat per
aquesta durada que us he indicat és la recol·lecció estadística. Això serà molt important : quant
oli recollim a la deixalleria i quant oli podem recollir en aquests contenidors. El benefici, vostè
indica, en la gestió d’aquest oli i en els possibles ingressos que hi hagi, de fet, el Consorci ho
sap. De fet, va fer un informe, fins i tot també promogut per Sant Fruitós, perquè se li va fer la
consulta. Òbviament, quan a aquesta entitat s’exposa la seva idea, inicialment amb els criteris
mediambientals molt satisfactòria, pròpiament Sant Fruitós forma part d’aquest Consorci; i
òbviament, altres municipis també. Per tant, es va fer la consulta al Consorci, en aquest cas.
De fet, de moltes converses, fins i tot amb altres municipis, van enviar comunicacions des del
Consorci, es va crear una mica de controvèrsia en aquest sentit, però va emetre un informe –
crec recordar que és cap a l’agost – on promovia, a banda ... bé, promovia, no, sinó que
donava una alternativa al projecte de l’oli, un projecte que es diu EDUC, que és a través de les
escoles, per generar bio diesel. Per tant són projectes que van sorgint en quant a l’oli, i crec
també que possiblement en un futur podrem parlar d’altres projectes per la recollida d’oli
perquè no només és important aquest ingrés o aquesta possible despesa que eixuguem amb la
gestió estructural de la deixalleria, sinó que hem de conscienciar que l’oli no s’ha de llençar a la
llera. Com he dit també els beneficis que vostè diu cap a Sant Fruitós, doncs si d’aquesta tasca
de recollida d’oli, dels quilos que es recullen a Sant Fruitós pels veïns de Sant Fruitós i que són
abocats als contenidors, he dit que faran tasques i accions concretes. Un dels projectes que
tenien era fer una reforestació i fer neteges a zones que tenim boscoses. Amb aquesta entitat
hem col·laborat en la neteja d’un tros del Riu d’Or que estava molt malmesa. Per tant, és una
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entitat activa; és una molt bona idea des del punt de vista mediambiental, i per tant nosaltres hi
creiem i per això hem cregut convenient signar el conveni.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Bé, només per acabar perquè si no
això es convertirà en un debat que no toca en aquest moment. Estic totalment d’acord que s’ha
d’intentar col·laborar amb qualsevol entitat que tingui ànim mediambiental. Però només una
petita reflexió: vostè deia que, evidentment, el que hem de procurar és que els ciutadans no
tirin l’oli per l’aixeta i marxi pel “desaigüe”. Llavors a mi em sembla que una de les funcions més
clares que té el medi ambient i així ens ho diu l’Agència Catalana de Residus és intentar doncs
que tot allò que es pugui recollir i reciclar en origen hi guanyem molt. En aquest cas, estarem
d’acord que el Consorci de Residus i l’Ajuntament de Sant Fruitós fa anys va fer una campanya
amb uns botellins. Aquests botellins, si no recordo malament potser encara hi ha algun aquí a
l’Ajuntament, es van repartir amb la funció aquesta que la gent no tirés l’oli ja per la claveguera,
pel “desaigüe”, i al mateix temps doncs el portés directament a la deixalleria. I és clar, això en
aquest cas és totalment contrari al que s’està fent ara en aquest moment. Llavors sí que
“buenu” veurem els resultats. Ho deixem damunt la taula això. No és que no hi estiguem pas
d’acord. Sí que hi estem d’acord en fer campanyes, però potser que en tot cas podríem veure
que d’aquí uns quants anys el resultat, si el sistema que s’utilitzava abans dels botellins que es
portaven després a la Deixalleria, o aquest és el sistema, el que surt ara què és més nou. Ja
per acabar només que fer què s’estan... vostès mateixos han fet molta publicitat de què fan
bonificacions a la Deixalleria pel tema de portar material, etcètera etcètera, pel tema de les
ordenances. I és clar, llavors això no toca. Potser llavors s’hagués de fer de compartir o de
buscar alguna manera de que la gent que també reciclés també pogués tenir present poder
utilitzar aquest servei. Potser es podria tenir en compte de cara a properes anualitats. Gràcies.
Sr. Alcalde-President : Alguna cosa?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Hi torno jo, hi torna ell? Ho dic
perquè aburrirem al públic.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Reciclem l’oli?
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, jo crec que l’important és
reciclar l’oli, Roger. En aquest cas si... crec que no són incompatibles, com he dit. Un informe
del Consorci, que jo crec que ja el tenen, diu que no són incompatibles. Per tant, hem de
reciclar l’oli. Crec que aquesta premissa la podem compartir. Si vostè es refereix a la campanya
i exitosa en aquest cas que crec recordar que era al 2008, no sé vostè... vostè hi era allà, i dels
botellins d’oli òbviament... doncs eh... però li he dit que al 2008, 1.950 quilos i no ens hem
mogut d’aquí sinó que a l’any 2012 hem baixat. Per tant, des d’aquests quatre anys cinc anys
d’aquest projecte, doncs trobo que no és gens incompatible utilitzar un altre sistema de
recollida, perquè jo crec que lo important és que no es tiri oli a la llera. Incompatible amb el
sistema de recollida a deixalleries, quan altres municipis també ho fan? Doncs també els hi
està dient vostè als altres que el que fan és no potenciar les deixalleries. El sistema de
finestreta única en deixalleries, si m’ho permet dir, òbviament és l’ideal, però veiem que no
funciona. Per tant, la primera premissa és reciclar, i estem parlant només de l’oli. Les
bonificacions per aportacions de material a la deixalleria no són gens incompatibles amb el
potenciar la recollida urbana de l’oli. Per tant, en aquest cas jo crec que millorem en el sentit de
què no es tiri oli.
Sr. Alcalde-President: Tanquem-ho doncs? Molt bé. Algun altre punt que l’interessi aclariment?
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Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí, bona nit a tothom i disculpeu
el retard. Respecte a la Junta de Govern del dia 27 del desembre, que hi ha diferents
aprovacions com assumptes sobrevinguts a diferents plans de seguretat i d’obres, i pel senyor
Tomàs Casero, hi ha concretament el condicionament d’espais d’aparcament per el Carrer
German Duran, Arquitecte Gaudí...
Sr. Alcalde-President: Quin punt és?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No el tinc el punt exacte. Fa
referència a les obres de l’acabat de les voreres del Carrer German Duran amb Arquitecte
Gaudí pel pàrquing que s’ha fet en allà.
Sr. Alcalde-President: Ens aniria molt bé saber quin punt era per trobar-lo...
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No el tinc apuntat.
Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor del grup municipal PSC: A l’esborrany és el 4.3, suposo que
és l’aprovació de la certificació de l’acta de recepció.
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí... exacte
Sr. Alcalde-President: Per tant estem parlant...
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: És el 4.4.
Sr. Alcalde-President: Estem parlant del punt 4.4.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: De la Junta del 27 de
desembre.
Sr. Alcalde-President: El que fem en aquest punt és aprovar el Pla de Seguretat i Salut referit a
l’obra.
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No, aquest és un, però llavors hi
ha un dona compte d’un Decret d’Alcaldia que s’aprova el Pla de Seguretat i Salut de l’acabat
de les voreres de la cantonada del Carrer German Duran amb Arquitecte Gaudí.
Sr. Alcalde-President: Condicionament d’espais d’aparcament, al 4.5.
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Que es va adjudicar a la Junta
de Govern Local del 3/12 de màxima 2008.
Sr. Alcalde-President: Per tant estem parlant...
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Bé, en definitiva... no cal que
busquin tant, perquè tampoc no fa falta... Em refereixo en que estem parlant doncs d’una
vorera que ha pagat l’Ajuntament, que va encarregar l’obra l’Ajuntament perquè es va
adjudicar...
Sr. Alcalde-President: A quina? Perdó, disculpin, en aquest punt es parla de l’aprovació d’un
pla de seguretat i salut.
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Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí.
Sr. Alcalde-President: Dic que si vol parlem del Pla de Seguretat i Salut què és el que s’aprova.
Aquí en aquest punt s’aprova un pla de seguretat i salut. Si creu que hem de parlar del Pla de
Seguretat i Salut, el senyor...
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Vull parlar d’aquesta obra.
Sr. Alcalde-President: No, és que aquí es va aprovar un pla de seguretat i salut. Jo em sap
greu, l’obra es va aprovar en un altre dia, i ja....
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No no, de l’acabament de l’obra.
Sr. Alcalde-President: No, aquí...
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: O sigui l’obra es va aprovar en
una altra Junta...
Sr. Alcalde-President: Disculpi, el punt 4.5, què és al que vostè fa referència, parla de que
s’aprova un pla de seguretat i salut. Si vol que parlem del Pla de Seguretat i Salut, no hi ha cap
inconvenient suposo per part del regidor...
Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor del grup municipal PSC: No no no.
Sr. Alcalde-President: Doncs per tant parlem del Pla de Seguretat i Salut de l’obra. Digui’m.
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No no, no parlem. No tinc res a
dir del Pla de Seguretat i Salut.
Sr. Alcalde-President: No hi té res a dir. Quin altre punt li interessa?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sobre l’expedient sancionador
que hi ha d’una treballadora de la Residència per la senyora Cristina Murcia, que és el punt 3.7
de la Junta de Govern del 23 de Gener. Si ens pogués explicar una mica què és el que ha
passat.
Sr. Alcalde-President: La regidora Cristina Murcia doncs...
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Ja no he nombrat el nom, eh?
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Bona nit a tothom... Ara millor.
Bona nit pels que no m’heu sentit. Sobre aquest punt, bé comentar això, que es va decidir obrir
un expedient sancionador per una treballadora i que comentar-te que el procés està en una
fase d’instrucció i que fins que no hi hagi doncs la solució o el tipus de sanció que “preveigui”
l’instructor d’aquest procediment, a comentar no hi crec que hi hagi gaire cosa. És que està en
un procés d’instrucció, a veure ara mateix està obert...
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Per quin motiu se li obre un
expedient sancionador?
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Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Bé perquè va incórrer en un
tipus de faltes que varen ser comunicades des de la Direcció i des de la Regidoria que defenso
doncs vaig pensar... vaig posar en coneixement de la Tècnica i vaig decidir obrir un expedient
sancionador perquè creia que els fets eren lo suficientment greus i importants doncs per obrirlo. Per tant, en la fase que es troba el procés el desenllaç ens dirà a quin tipus de sancions
estem enfrontant... bé, s’està enfrontant aquesta treballadora. Tot i això, l’expedient crec que si
es pot consultar o alguna cosa doncs... ho podrà veure. I si no, estic disposada en qualsevol
moment doncs a donar-li la informació que tinc fins al moment.
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Molt bé, moltes gràcies.
Sr. Alcalde-President: Bé, en tot cas afegir que aquest expedient s’inicia a instància d’un
informe que fa la Directora del Centre. Per tant, l’equip... Que quedi clar que l’equip de Govern
l’inicia perquè la Directora, què és la que està al cas, efectua un informe on es desprèn de la
necessitat de fer això. Per tant, l’inici...
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Que quedi clar que la
Directora em va posar en coneixement uns fets que vaig creure doncs suficientment greus
doncs per iniciar aquest expedient.
Sr. Alcalde-President: Un altre punt?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Res més, gràcies.
Sr. Alcalde-President: Doncs acabem amb el punt quatre i passem amb el número cinc què és
la Informació de les regidories.
5. Informació de les regidories.
Sr. Alcalde-President: Començarem per la regidora Manoli Martín. Ens explicarà alguns punts
que creiem que són d’importància pel coneixement de la ciutadania. Manoli?
Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: A veure, aquest és el de la Junta de
Govern del 27 oi?
Sr. Alcalde-President: Sí, el 3.6.
Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Doncs refarem aquest punt. Em
sembla que se sent bé... està molt fort avui el... Bé, aquest fa referència a la compra del
material que es va necessitar per posar en marxa la Ràdio Sant Fruitós i donar solució a les
interferències que hi havia fins ara i poder començar l’emissió de les proves, o sigui l’emissió
de la ràdio. No hi ha res a destacar, simplement doncs què s’ha hagut de comprar el material
tant a nivell d’alta freqüència com de baixa freqüència per poder passar les inspeccions
tècniques. Res més.
Sr. Alcalde-President: Molt bé gràcies. El Regidor Tomàs Casero també ens comentarà el punt
de la neteja de lleres.
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí, dir que hem acabat l’actuació de
la neteja de lleres. Aquesta actuació que sí que es va aprovar com bé deia abans la Sra.
Casals a la Junta de Govern del 27 de desembre. Hem fet actuacions al Torrent dels Gitanos,
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al Camí dels Pagesos... tot això dintre del que fa el Riu d’Or; i el Camí de Can Traper del
Torrent Bo. Aquesta no és la única actuació que preveiem poder fer. I, més endavant, amb aquí
sí, amb ajuda de l’Agència Catalana de l’Aigua, hauríem de fer algunes altres actuacions
seguint el Riu d’Or, baixant diguéssim ja cap al Camí de Viladordis. Gràcies.
Sr. Alcalde-President: Gràcies Tomàs, Cristina Murcia també ens comentarà els ajuts
individualitzats.
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé gràcies. En quant als ajuts
atorgats a la gent en les juntes de que donem compte avui, comentar-vos què la partida que
tenim destinada als ajuts per cobrir necessitats bàsiques, el total d’ajuts atorgats han estat
1.708,17 € destinats a ajudes per cobrir primeres necessitats de les persones. Comentar també
que d’aquests 1.708 € hi ha 800 que estan destinats directament a l’entitat Càritas. Per què?
Perque a Càritas hi ha moltíssims aliments que venen distribuïts per Creu Roja, però hi ha
d’altres que no, per tant des de l’Ajuntament sempre intentem doncs poder col·laborar perquè
podem abastir el màxim possible doncs el lot que es distribueixen a les prop de 64 famílies que
actualment estan fent ús del repartiment de Càritas. També amb aquests 1.708,17 € hi ha 353
€ que van destinats a dos usuaris que faran ús aquest mes del nostre menjador social. I en
quant a les activitats, bé la partida que tenim destinada a activitats extraescolars per llibres de
text i diferents coses que poden fer els infants, quotes d’AMPA etcètera, la quantiat destinada
han estat 172,68 €. Res més.
Sr. Alcalde-President: Gràcies Cristina. En Xavier Racero, bé teníem per comentar lo de l’oli.
No direm res més sobre l’oli, ha quedat abastament parlat. La regidora Marta Flotats ens
comentarà un parell d’aspectes.
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Hola bona nit a tothom. En primer lloc
comentar-vos que el 24 de gener va començar una noia de pràctiques a la llar d’infants. És una
estudiant de segon, si no recordo malament, si de segon d’Educadora Infantil de l’Institut
Guillem Gatà, i que fins a finals de curs hi serà de dilluns a divendres tots els matins. D’altra
banda, també en temes educatius, seguint amb el projecte d’Aula Oberta que tenim en
col·laboració amb l’Institut, comentar-vos que aquest segon trimestre comencen vuit alumnes
que s’han adherit al projecte i que faran les seves estades en vuit empreses que us anomeno:
Petropintors; Supermercat Bon Àrea; Floristeria Montse Sala; Llar d’Infants Les Oliveres;
Residència d’Avis El Lledoner; Fotografia Isidre; Comercial Fivi; Fusteria Boixadè. Aprofitem
també doncs per agrair a aquestes empreses la bona entesa amb el projecte i l’acolliment que
donen als alumnes. Gràcies
El ple en resta assabentat.
JUNTA DE PORTAVEUS
6. Moció que presenten els grups municipals CIU, Gent fent Poble i Imagina’t per
l’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
Sr. Alcalde-President: Molt bé, donem per acabat el punt número 5 i passem al punt número 6,
dins del que és Junta de Portaveus, que es va reunir dijous de la setmana passada per tractar
una sèrie de mocions que s’havien presentat pels diferents grups municipals. N’hi ha una
d’elles, la moció que tenim avui a l’ordre del dia al punt número 6. És una moció que presenten
de forma conjunta els grups municipals de Convergència i Unió, Gent fent Poble i Imagina’t.
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Aquesta moció és per la adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya. Si us sembla bé als portaveus procedeixo a llegir la moció.

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió celebrada el dia 23 de gener de 2013, aprovà
la DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb
el contingut següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els
seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda
de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el
Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del
reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el
1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema
autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic.
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat
Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,
comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials,
culturals i lingüístics.
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De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació
de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de
respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta
voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió
de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de
la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que
en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental
del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a
decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt
de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic,
social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i
l’exercici del dret a decidir.
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– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin
aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió, Gent fent Poble i Imagina’t proposen
al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport i adherir-nos a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
Sr. Alcalde-President: Li cedeixo la paraula als portaveus per si volen fer algun comentari
envers aquesta moció. Cap comentari, per tant sotmeto a votació l’aprovació d’aquesta moció.
Vots a favor? Onze. Vots en contra? Cap. Abstencions? Dues.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER DEU VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
IMAGINA’T, 4 CIU ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I DUES ABSTENCIONS ( 2 PSC ).

7. Moció conjunta que presenten els grups municipals de CIU, Gent fent Poble, PSC
i Imagina’t sobre la declaració del municipi de Sant Fruitós de Bages lliure de
desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge.
Sr. Alcalde-President: Passem doncs amb aquesta aprovació al punt número 7, que també és
una moció conjunta que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, de Gent fent
Poble, de PSC i d’Imagina’t. En aquest cas, com que el regidor Tomàs Casero comentava la
possible retirada, si ho vols posar en comú als portaveus, si us plau.
Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor del grup municipal PSC: Sí, la petició que ens havia fet
arribar la PAH era la de poder retirar la moció en l’ordre del dia en el ben entès que la podrien
tornar a presentar en el ple del mes de març.
Sr. Alcalde-President: Aquesta moció, perquè ho sàpiga la gent que ens acompanya, era
declarar el municipi de Sant Fruitós de Bages lliure de desnonaments i en defensa al dret a
l’habitatge. Per tant, els portaveus us sembla bé retirar-la? Agustí Massana? Tomàs Casero,
suposem que sí. La Marta Flotats, Mercè Casals també? Per tant, doncs, deixem aquesta
moció per un futur ple si s’escau. En principi doncs queda retirada.
A proposta del portaveu del grup municipal socialista, s’acorda per unanimitat dels 12
regidors de la Corporació presents a la sessió, deixar aquest assumpte sobre la taula.
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8. Proposició que presenten els grups municipals de CIU, Gent fent Poble, PSC i
Imagina’t per donar suport al manifest en defensa de les pensions.
Sr. Alcalde-President: De la Junta de Portaveus també se’n desprèn en el punt número vuit
d’avui, és una proposició que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, de Gent
Fent Poble, PSC i Imagina’t, per tant la totalitat dels grups municipals d’aquest Ajuntament, per
donar suport al manifest en defensa de les pensions. Aquesta proposta inicial va arribar de la
mà de Convergència i Unió; per tant es va acordar que fos la portaveu de Convergència i Unió
o en qui ella designi qui llegeixi aquesta moció.
Sra. Mercè Casals Martínez , regidora grup municipal CIU: Llegeixi vostè mateix.
Sr. Alcalde-President: Hi llegeixo jo mateix. Per tant és una proposició que presenten tots els
grups municipals per donar suport al manifest en defensa de les pensions. Bé, no se si llegir-la
tota o faig una passada, una pinzellada. En principi el títol ja comenta eh?.
El dia 31 de gener de 2013 s’ha realitzat una concentració a Manresa, organitzada per la
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, la Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa, la Federació d’Associació de Veïns del Bages, els partits CiU, CUP, ERC, EUiA, ICV,
PSC i el sindicats UGT i CCOO, en la que es va manifestar la següent declaració en defensa
de les pensions:
El passat dia 30 de novembre el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei 28/2012 de
mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social. Aquest decret conté, entre
altres mesures, la disposició de no revalorar les pensions en la quantia equivalent a la
desviació entre l’ IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació aplicada a les pensiones a
principis d’any. Per tant, la decisió del govern espanyol deixa sense efecte el dret a
l’actualització de les pensions corresponent a l’exercici 2012. L’article 48 de la Llei General de
Seguretat Social estableix l’obligació legal de revalorar les pensions tots els anys en el
diferencial entre la inflació interanual registrada a 30 de Novembre (que enguany ha estat el
2,9%) i l’ increment inicialment previst pel govern a principis d’anys (que va ser de l’1%). En
conseqüència la pèrdua d’aquest dret suposa perdre l’1,9% de la quantia anual de les pensions
del 2012, més la seva repercussió en les pensions dels anys següents, pèrdua que encara és
més elevada a Catalunya, atès que l’ IPC català és més alt.
Aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a uns dels col·lectius socials més vulnerables,
el dels pensionistes. Es una mesura injusta i ineficaç que està intensificant els efectes de la
crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant a l’activitat econòmica i a l’ocupació.
En aquest cas, la decisió del govern espanyol equival a retirar 2.000 milions d’euros del
potencial de consum dels jubilats i pensionistes l’any 2012 i uns altres 2.000 milions al llarg del
2013, en un moment en el que les pensions de molts pensionistes serveixen per ajudar a les
necessitats de les seves famílies afectades per l’atur. A més cal recordar que aquesta no és la
primera mesura que afecta al col·lectiu de pensionistes, molts del quals tenen pensions molts
baixes, especialment els que perceben les pensions mínimes i les vídues.
D’altra banda, es tracta d’una mesura contrària als principis més elementals del dret , ja que
fins i tot la Constitució en el seu article 9.3 que estableix la irretroactivitat de les disposicions
restrictives de drets individuals. Les potestats legislatives que te el govern de l’estat no
permeten establir normes de caràcter retroactiu que limiten drets adquirits a través d’una
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determinada legislació. Es paradoxal que els mateixos que utilitzen habitualment la llei per
defensar determinats interessos dels més poderosos, no dubtin a violar-la quan es tracta de
col·lectius socials més febles, com ara els pensionistes.
Per tot això, les entitats i organitzacions signants d’aquest manifest ens comprometem a
impulsar una campanya en defensa de les pensions en el marc de la qual impulsarem
mobilitzacions al conjunt de la ciutadania. Sol·licitarem també als Ajuntaments del Bages que
prenguin acords en el mateix sentit i facilitarem l’enviament de queixes al Síndic de Greuges i/o
a la Defensora del Poble per demanar que promoguin un recurs d’inconstitucionalitat contra el
Reial Decret 28/2012.
Així mateix, el passat dilluns dia 28 de gener de 2013, el Ple del Consell Comarcal del Bages,
amb els vots favorables de CiU, ERC, PSC, ICV, CUP i PxC va aprovar una proposició a favor
d’aquest manifest.
Per tot l’ exposat els grups municipals de CIU, Gent fent Poble, PSC i Imagina’t, a Sant Fruitós
de Bages proposen al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport en tot l’ exposat al manifest en defensa de les pensions.
Segon.- Expressar el nostre desacord amb la retallada de les pensions i amb el Reial Decret
28/2012 de mesures de consolidació i garanties del sistema de la Seguretat Social.
Tercer.- Enviar aquesta proposició al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges i/o a la
Defensora del Poble, per demanar que d’acord amb les seves competències promoguin un
recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei 28/2012.
Sr. Alcalde-President: Per tant és una moció conjunta de tots els grups municipals. Per tant,
s’entén aprovada per la totalitat dels regidors si ningú manifesta el contrari. Doncs aprovada la
proposta per tots els regidors
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.
Sr. Alcalde-President: En la votació anterior jo he dit, m’heu de disculpar, perquè he dit onze i
dos comptant que som tretze, però la Dolça no hi és avui. Per tant, corregim-ho. Ara me n’he
donat compte. Disculpeu eh, però el costum de ser-hi tots.
MOCIONS
9. Moció que presenta el grup municipal PSC sobre el dret a decidir del poble de
Catalunya.
Sr. Alcalde-President: El punt número 9 és una moció que presenta el grup municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya sobre el dret a decidir del poble de Catalunya. Passo la paraula
doncs al portaveu del PSC.
Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor grup municipal PSC: Sí gràcies. La proposta que portem a
ple diu exactament el següent:
La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut aprovat en referèndum per una
majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser interpretada per molts com la
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confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part dels catalans i catalanes no cabien ja en
la Constitució Espanyola.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent malestar
fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist agreujada amb
motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a
Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs espanyols
del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la manca de
sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per una
majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes, és necessari assolir un acord entre
el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya que estableixi la celebració a Catalunya
d’un referèndum en el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes puguin
pronunciar-se sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la resta
d’Espanya.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages acordi:
-

Instar el Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els següents principis:

-

El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els
governs català i espanyol, a través d’un referèndum, en el marc de la legalitat,
en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de
forma inequívoca.

-

El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament
democràtic, garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en
especial per part de les institucions i els mitjans de comunicació públics, a
través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu
que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat
popular.

-

Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població
catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret
a decidir i es promogui la seva participació en el procés.

-

Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

Sr. Alcalde-President: Bé, per part dels altres portaveus, algun comentari si us plau?
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor grup municipal Imagina’t: Bé doncs que com sempre
Imagina’t Sant Fruitós dóna llibertat de vot als seus membres
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Sr. Alcalde-President: D’acord, gràcies Agustí. Marta Flotats?
Sra. Marta Flotats Riera, regidora grup muncipal GfP: En el nostre cas, ja he comentat altres
vegades quina és la nostra posició tot i ser una llista només d’àmbit municipal. El que si que
ens semblava és que si haviem de donar suport a una moció era la que s’havia aprovat al
Parlament de Catalunya i per tant, havent votat l’altre moció a favor, aquesta ens abstindrem
del vot.
Sr. Alcalde-President: Per part de Convergència i Unió?
Sra. Mercè Casals Martínez , regidora grup municipal CIU: Bé doncs, només dir que a petició
del portaveu del grup socialista, els regidors de Convergència i Unió s’abstindran en el vot per
tal que pugui ser aprovada.
Sr. Alcalde-President: Per tant, passem a votació o hi vol afegir algún agraïment?
Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor grup municipal PSC: Sí, agrair la posició dels grups
municipals envers l’acord a què vam arribar la Junta de Portaveus. Us ho agraeixo de tot cor,
gràcies.
Sr. Alcalde-President: Molt bé Tomàs, passem doncs a votar. Vots a favor? Dos. Vots en
contra? Un. Abstencions? Nou, un en contra... Dotze, total dotze.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER DOS VOTS A FAVOR ( 2 PSC ), UN EN
CONTRA ( 1 IMAGINA’T – Sr. Agustí Masana i Santamaria - ) I NOU ABSTENCIONS ( 4
GfP, 1 IMAGINA’T – Sra. Manoli Martín i Rey- , 4 CIU ).

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
10. Donar compte i ratificar els acords de la Mesa de negociació col·lectiva de data
11 de gener de 2013.
Sr. Alcalde-President: Molt bé, entrem en els temes pròpiament de Ple. En el que fa referència
a Presidència i Serveis Centrals, el punt número deu és Donar Compte i ratificar els acords de
la Mesa de negociació col·lectiva de data 11 de gener de 2013. La part dispositiva, senyor
secretari:
Per la Llei 2/2012, de 29 de juny, per la qual s’aprova la llei de pressupostos generals de l’Estat
per al 2012 i pel Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat , en resultes afectades una sèrie de matèries de
l’acord de condicions de treball del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral
d’aquest Ajuntament, de forma que des d’aquesta perspectiva resulten desregulades
determinades matèries, com ara el règim de la jornada de treball i dies d’assumptes personals
previstos a aquests textos.
Als efectes de prendre les determinacions adients per adaptar aquestes matèries i fruit d’un
procés de negociació, en data 11 de gener de 2013, la Mesa de negociació col·lectiva es va
reunir per tractar diferents punts relatius a dies d’indisposició, bestreta extraordinària, calendari
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2013 i compactació horària, arribant als següents acords que es transcriuen a la part dispositiva
d’aquest acord.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis
Centrals en sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Únic.- Restar assabentat i ratificar els acords adoptats per la Mesa de Negociació Col·lectiva
en data 11 de gener de 2013, en els termes que consta a l’expedient i que es donen per
reproduïts.
Sr. Alcalde-President: Li passo la paraula a la regidora Manoli Martín.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Només dir que com a
representants del Govern a la Mesa Paritària estem el Xavier Racero, la Cristina Murcia i jo.
Que les negociacions col·lectives dutes a terme amb els treballadors s’han intentat aclarir
algunes de les qüestions del conveni que han quedat en suspensió per l’aprovació del Decret
del Govern Central. Que aquestes modificacions en lo que afecta a matèria d’horaris s’ha
buscat una solució per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors. Que el
còmput total de treball no serà inferior al del 2012, i destacar la possibilitat que tindran els
treballadors que tinguin menors de... fills menors de tres anys o que encara no hagin començat
l’escola, per poder compactar el seu horari, treballar el mateix numero d’hores però en
contraprestació els dijous a la tarda no hauran de venir a treballar. També donem l’oportunitat
de demanar als funcionaris, els treballadors de l’Ajuntament, una bestreta del 50% de la paga
d’estiu, i que serà retornada en dos pagaments. I no hi ha res més a destacar així important de
la Mesa de Negociacions.
Sr. Alcalde-President: Gràcies Manoli. Els portaveus, algún comentari? Doncs és un donar
compte i ratificar, per tant vots a favor de ratificar aquests acords de la mesa de negociació?
Vots a favor? Vuit. Vots en contra? Cap. Abstencions? Quatre.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I QUATRE ABSTENCIONS ( 4 CIU ).

CMI PROMOCIÓ TERRITORI
11. Aprovació definitiva d’un estudi de detall.
Sr. Alcalde-President: El punt número onze, dins de promoció del territori, és l’aprovació
definitiva de l’estudi de detall corresponent a una edificació en el Carrer número de La
Rosaleda. La part dispositiva?

PROCEDIMENT:
PROMOTOR:
DNI:
Redactor:
Objecte.
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Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 6 de novembre de 2012,
es va aprovar inicialment l’estudi de detall amb l’objecte de determinació d’alineacions i volums
al carrer Galileo, núm.10 de La Rosaleda.
L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat al Diari Avui de data
23 de novembre de 2012, al Butlletí Oficial de la província de data 28 de novembre de 2012,
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l web municipal.
Durant el tràmit d’informació pública no s’han formulat al·legacions.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals.
Atès que és competència del ple municipal l’aprovació definitiva dels estudis de detall i
dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori en sessió de 7 de
febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall d’alineacions i volums de la finca situada al
carrer Galileo, núm.10 de La Rosaleda, promogut per la Sra. XXX, conforme a la documentació
incorporada a l’expedient.
Segon.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la província, als efectes de la seva executivitat,
així com comunicar-ho als interessats en l’expedient.
Tercer.- Trametre l’estudi de detall i còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central per al tràmit d’assabentat.
Alcalde-President: Bé, en aquest cas es tracta d’una edificació relativament antiga que el seu
volum era disconforme respecte la possibilitat de legalització. En aquests casos hi ha la figura
de l’estudi de detall. Un estudi de detall el que fa és posar de manifest quina és la realitat física
de la construcció, de la casa, amb els seus garatges, el que pugui tenir, terrasses... I en aquest
sentit l’estudi de detall indica allò que està legalitzat, allò què és legalitzable o allò que existeix i
no és legalitzable. I a partir d’aquí, és una forma de deixar constància del que hi ha i en funció
de si és legal, si és legalitzat o si no es legalitzable, doncs hi ha una sèrie de procediments i de
coses que el propietari pot fer en una o altra part d’aquesta edificació. L’estudi de detall aquest
és posar en claredat quina és la situació d’aquesta construcció i per tant, es pot avui aprovar
aquest estudi de detall. Per part dels portaveus, no sé si hi ha alguna cosa a afegir. Doncs
passem a la votació per l’aprovació d’aquest estudi de detall. Vots a favor? Dotze.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

12. Acord que procedeixi en relació a les obligacions d’aquest Ajuntament derivades
del Conveni de col·laboració subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona per a l’elaboració d’un Estudi de mobilitat del municipi de Sant Fruitós de
Bages.
Sr. Alcalde-President: El punt número 12 és acord que procedeixi en relació a les obligacions
d’aquest Ajuntament derivades del Conveni de col·laboració subscrit entre aquest Ajuntament i
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la Diputació de Barcelona per a elaboració d’un Estudi de mobilitat del municipi de Sant Fruitós
de Bages. La part dispositiva?

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2012 es va aprovar la
minuta del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona per a l’elaboració d’un Estudi de
mobilitat del municipi de Sant Fruitós de Bages” segons document de proposta tramès per la
Diputació de Barcelona; i es van aprovar les obligacions econòmiques derivades d’aquest.
Atès que en data 17 i 19 de desembre de 2012 es va signar el Conveni entre el Sr. Josep Llobet
Navarro, vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, i el Sr. Joan Carles Batanés Subirana,
alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a regular la col.laboració entre les
parts signatàries en relació amb l’elaboració d’un estudi de mobilitat del municipi de Sant Fruitós de
Bages.
Atès que en el pacte segon, Obligacions de les parts, entre les corresponents a l’Ajuntament ( punt
2.2 i 2.3 ) també hi figuren les de :
“2.2. Per part de l’ens destinatari :
(...)
c) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs.
(...)
e) L’Ajuntament ( amb els seus tècnics responsables en mobilitat ) s’haurà d’adherir a la
Xarxa de gestors de mobilitat ( Mobal ) liderada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
(...)
g) L’Ajuntament designarà a un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i
gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona.
(...)
2.3. Per ambdues parts signants :
S’haurà de crear una Comissió de seguiment on hi participi la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un representant dels diferents organismes municipals
vinculats amb la mobilitat : Alcaldia, Policia, Seguretat viària, Mobilitat, Urbanisme, Medi
ambient, Participació ciutadana, etc. Aquesta Comissió tindrà les següents funcions :
- Aportar informació als redactors de l’estudi
- Aprovar el guió de treball
- Donar el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin.
- Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte
del conveni.
- Establir els mecanismes per fer el seguiment del grau d’implementació de les
accions previstes a l’estudi.
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada per una de les parts signants del
present conveni en ella representades.”
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
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Primer.- Adoptar, d’acord amb les obligacions i deures derivats del conveni, les següents
decisions :
Designar com a responsable municipal, que servirà d’interlocutor en la direcció
dels treballs al Sr. David Aarón López Martí.
Adherir-se a la Xarxa de gestors de mobilitat ( Mobal ) liderada per la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
Designar al tècnic Sr. David Aarón López Martí per a fer el curs de Planificació i
gestió de la mobilitat local, organitzat per la Diputació de Barcelona.
Crear una Comissió de seguiment composada per :
o
Sr. Joan Carles Batanés Subirana ( Alcalde i àrea de Planejament )
o
Sr. David Aarón López Martí ( Serveis tècnics municipals de
Planejament )
o
Sr. Agustí Masana i Santamaria (regidor de Seguretat viària i Mobilitat)
o
Sr. Rafael Pérez Núñez ( àrea de Policia )
o
Sr. Tomás Casero García ( regidor d’Urbanisme i Obres )
o
Sr. Joan Francesc Ballestero Rodríguez ( Serveis tècnics municipals
d’Urbanisme )
o
Sr. Xavier Racero Esquius ( regidor de Medi Ambient )
o
Sra. Manoli Martín i Rey ( regidora de Comunicació i Participació
ciutadana )
o
Sra. Sílvia Vilaseca Amat ( àrea de Comunicació )
o
Sra. Mercè Casals Martínez ( regidora del grup municipal CIU )
Segon.- Practicar, en relació a l’externalització i difusió interna de l’acord anterior, els tràmits
següents :
Notificació a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona.
Comunicacions internes : a les persones designades.
Sr. Alcalde-President: Bé, doncs com diu el propi títol i el que s’ha iniciat és elaborar el pla de
mobilitat del municipi de Sant Fruitós de Bages. Això és un programa al qual ens varem
sol·licitar la Diputació de Barcelona, ens hi varem acollir i ens l’han aprovat. Per tant, tècnics de
la Diputació de Barcelona ja van estar aquí a l’Ajuntament amb l’equip tècnic que redactarà
aquest pla de mobilitat. Una de les premisses que figuren en els condicionants de la Diputació
és que per part de l’Ajuntament es designi una comissió de seguiment. Li diuen comissió de
seguiment però és una comissió d’informació i seguiment, perquè ells treuen informació de
molts aspectes però bàsicament recaven informació doncs dels coneixedors del municipi. I en
aquest cas doncs ells proposen que hi hagi els regidors de les àrees corresponents que hi
tenen a dir, però acompanyats d’un tècnic. Per això en la lectura que ha fet el senyor
vicesecretari heu vist que hi havia regidors i tècnics. A més a més, per part de l’Equip de
Govern de forma consensuada però clara, ens va semblar que era molt important també que en
un tema de municipi com aquest, que a més a més té una projecció cap al futur clara, doncs
que per part del grup municipal de Convergència i Unió també hi havia de participar. En aquest
sentit, se’ls va proposar i van designar la senyora Mercè Casals perquè també formés part
d’aquesta comissió de seguiment. En tot cas, la feina ja s’ha començat, per tant és possible
que alguns ciutadans veieu pel poble alguna gent contant cotxes en alguna cruïlla, a veure
quants cotxes passen. En tot cas, és un dels treballs que es fa; la intenció és tirar aquest pla de
mobilitat endavant. Per part dels grups municipals, dels portaveus perdó, alguna aportació?
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No? Doncs passem a votar l’acord que procedeixi, doncs seria aprovar aquesta comissió i que
es tiri endavant aquest pla de mobilitat. Vots a favor? Dotze.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

13. Donar compte de la signatura de l’escriptura pública d’adquisició a títol lucratiu
amb condició onerosa del percentatge de propietat d’una finca de resultat núm. 3 del
projecte de reparcel·lació de Les Escoles; i del conveni subscrit amb el Sr. XXX.

Sr. Alcalde-President: Punt número tretze, donar compte de la signatura de l’escriptura pública
d’adquisició a títol lucratiu amb condició onerosa del percentatge de propietat d’una finca de
resultat núm. 3 del projecte de reparcel·lació de Les Escoles; i del conveni subscrit amb el Sr.
XXX. La part dispositiva? Bé...

Atès per acord del Ple de 12 de desembre de 2012 es va aprovar acceptar la cessió de béns a
títol lucratiu amb condició onerosa que fan els propietaris de l’immoble situat al carrer Joan
XXIII 5-7 i prolongació Jacint Verdaguer, 1 de la quota de propietat de la finca de resultat núm.
3 del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de Les Escoles, inscrita en el Registre de
la Propietat núm. 4 de Manresa al Tomo 3583 llibre 239, foli 36, finca 9001, inscripció 1, segons
model proforma que s’annexa i que igualment s’aprova.
Atès que en data 13 de desembre de 2012 es va elevar a públic l’esmentat acord mitjançant
escriptura autoritzada per la notària de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sra. Roser Berenguer
Sabaté, amb el núm. de protocol 9321.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2012 relatiu a la
compensació de deutes per quotes urbanístiques derivades del projecte de reparcel·lació del
polígon d’actuació Les Escoles, es va acordar materialitzar aquestes mitjançant la formalització
d’un conveni.
Atès que en data 3 de gener de 2013 es va signar el conveni entre l’Ajuntament i el Sr. XXX per
la compensació de deutes per quotes urbanístiques que permeti el desenvolupament urbanístic
del sector del polígon d’actuació Les Escoles.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Donar-se per assabentat aquest ple corporatiu de la signatura de l’escriptura pública
d’adquisició a títol lucratiu amb condició onerosa signada en data 13 de desembre de 2012.
Segon.- Donar-se per assabentat aquest ple corporatiu del conveni signat en data 3 de gener
de 2013 entre l’Ajuntament i el Sr. XXX.

1

Propietaris que no han signat la cessió de la seva quota de participació : Sr. XXX, Sra. XXX i Sr. XXX.
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Sr. Alcalde-President: Bé, aquest punt en el que fa a la seva primera part, que parlem doncs de
l’adquisició per part de l’Ajuntament de la participació d’unes propietats. Això és al Barri de la
Natura, al solar que queda al costat dins del que serà la Urbanització del Pla Especial de les
Escoles. Hi havia una finca indivisa on hi havia moltes petites participacions de ciutadans, de
propietaris de l’edifici de la Natura. Es va arribar a un acord amb l’Ajuntament perquè
l’Ajuntament adquirís aquestes molt petites participacions indivises d’aquesta finca. Això es va
produir i a excepció de dos propietats que han tingut problemes perquè no hi ha acceptació de
l’herència i per tant no poden signar els futurs hereus” perquè no són hereus però tampoc
malauradament pot signar el propietari perquè és mort, doncs han quedat aquestes propietats
pendent de que hi hagi una acceptació d’herència. En tot cas l’Ajuntament és propietari de la
major part d’aquesta finca que resulta. La segona part del que es porta a donar a compte és un
conveni que es va signar amb el senyor XXX en el compte de liquidació provisional... ho dic bé
o són les quotes? Hi havia una indemnització que havia de rebre el senyor XXX per la casa
aquella que queda allà enmig que s’ha d’ensorrar, suposo que tots la tenim més o menys
interioritzada; i per altra banda és ell participa en el pagament de quotes. El que es va fer és el
comte de la vella: l’Ajuntament ha de donar tant per indemnització; vostè ha de pagar tant,
doncs pagui menys i es va fer el comte de la vella per entendre’ns. Això es va signar doncs en
aquest acord amb el senyor XXX. Per part dels portaveus, algun aclariment? Doncs queda
donat compte aquesta signatura d’escriptura pública i el conveni subscrit amb el senyor XXX.
El ple en resta assabentat.

14. Donar compte de la resolució del TSJC en el recurs contenciós administratiu
núm. 258/2012-E, interposat per aquest Ajuntament contra la resolució de l’ACA.
Sr. Alcalde-President: El punt número catorze és donar compte de la resolució del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu número 258/2012-E,
interposat per aquest Ajuntament contra la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua. Eh... es
dona compte, veig que no hi ha part dispositiva.

Es dóna compte al ple que s’ha notificat a la representació processal d’aquest Ajuntament la
resolució de la Sala del Contenciós Administratiu, secció cinquena, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, de 17 de gener de 2013, per la qual s’acorda “tenir per desistida a la part
recurrent, Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, declarant la terminació d’aquest procediment”.
Sr. Alcalde-President: Això possiblement recordaran alguns de vostès que han assistit a
anteriors plens que era una reclamació que s’havia fet inicialment per la pèrdua d’una
subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per la construcció dels dipòsits de la Torre de Sant
Martí. En principi l’ACA no va donar valor a una addenda que s’havia de signar que es va
acabar no signant per part de l’ACA, i això ens va fer plantejar si demandàvem o no a l’ACA.
Varem demanar un informe legalista d’un advocat extern. Aquest informe va ser posat en comú
amb tots els grups municipals i varem valorar tots de forma unànime que era millor no procedir
en aquest contenciós contra l’ACA perquè les possiblitats d’èxit eren molt poques i en tot cas
obtenir econòmicament obtenir el que preteníem també era pràcticament molt molt difícil i es va
decidir desestimar, bé fer enrera aquest contenciós que s’havia interposat. En tot cas, queda
donat compte. No sé si algun dels portaveus vol afegir algun comentari. És dir vull dir que era
decisió presa per unanimitat pels quatre grups municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós.
El ple en resta assabentat.
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15. Aprovació del Pla d’Actuació municipal ( PAM ) per inundacions ( INUNCAT ).
Sr. Alcalde-President: Passem doncs al punt número quinze, que és l’aprovació del Pla
d’Actuació municipal ( PAM ) per inundacions, conegut com INUNCAT. La part dispositiva?
Atesa la necessitat i la conveniència de disposar d’un Pla d’Actuació per inundacions,
INUNCAT, que doni resposta a les situacions de risc per pluges que puguin produir-se en el
municipi de Sant Fruitós de Bages.
Atès que els Plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i
l’organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o
risc greu.
Atès que el municipi de Sant Fruitós de Bages està exposat a un risc d’inundabilitat, i per tant el
seu Ajuntament està obligat a redactar el Pla d’Actuació Municipal per Inundacions per
afectació del Pla Inuncat, de conformitat amb el previst a l’article 17.2 i concordants de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
Atès que un PAM ha de recollir els procediments d’organització municipal, els recursos i mitjans
mobilitzables en cas d’emergència, l’assignació de tasques, i els mecanismes de coordinació
entre els serveis municipals i d’aquests en relació a d’altres serveis supramunicipals.
Atès que en data 20 de maig de 2011 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el Conveni
de Col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages pel suport i la redacció del Pla d’Actuació
Municipal per inundacions.
Vist que mitjançant escrit de data 22 de gener de 2013 (Registre d’Entrada 2013/243 de
22.01.2013) tramès per l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages s’ha
lliurat la documentació complerta del Pla d’Actuació Municipal per Inundacions elaborat per
aquest ens a partir del conveni de col·laboració subscrit.
Vist el DECRET 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. (DOGC 2945 de
04/08/1999).
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament aprovar el Pla bàsic d’emergència municipal, els
plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general qualsevol altre
instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal, segons el que estableix l’article
47.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’Actuació Municipal INUNCAT de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
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Segon.- EXPOSAR el Pla a informació pública durant 30 dies a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’edicte al BOP, a efectes de que es puguin presentar les al·legacions oportunes.
Transcorregut l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Tercer.- SOTMETRE l’esmentat Pla a l’homologació per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya.
Quart.- Donar TRASLLAT d’acord als serveis i departaments següents: Policia Local, Medi
Ambient, Serveis Municipals, Urbanisme, Delegació Territorial del Govern de la Generalitat,
Direcció General d’Emergències.

Sr. Alcalde-President: Gràcies, li passo la paraula al regidor de Governació.
Sr. Agustí Massana Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t : Bona nit a tothom. Bé,
aquest és un dels quatre plans d’actuacions municipals de un dels quatre que estem obligats
per la Generalitat de Catalunya, pel Departament de Protecció Civil, més dos més que en tenim
recomanats. Aquests plans surten arreu de l’any 1999, sobre plans de protecció municipal, el
qual contempla la creació de plans bàsics municipals i o bé plans d’actuació municipal o
específics per cada municipi. Des de llavors, Sant Fruitós disposava d’un pla de prevenció
d’incendis, o disposa “vamos” encara, de la Diputació de Barcelona tot i que no està homologat
s’està treballant amb Protecció Civil de la Generalitat perquè sigui homologable. I l’any 2006,
Inuncat, o sigui el que es treballa paralel·lament amb els plans d’actuacions municipals amb els
plans d’actuació a nivell de Catalunya, per tant es diuen igual. Nosaltres tenim obligats Inuncat,
Infocat, Aerocat...
Sr. Alcalde-President: I Neucat
Sr. Agustí Massana Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t : No, perdoneu, em
sembla que estic engripat... L’Aerocat, l’Infocat, l’Inuncat i el Sismicat. Tenim recomanats el
Neucat, i si porto un d’això... i el Radcat què és per radiològics, tenim dues empreses a Sant
Fruitós amb risc radiològic... no és d’això però també estem recomanats a fer-lo no?. Doncs
quan al 2006 s’acaben de fer aquests plans doncs hi ha “buenu” també s’activen però a la resta
de municipis i a l’any 2009 surten subvencions, la Generalitat recorda la necessitat de tenir
aquests plans d’actuació municipal. Al 2010 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’adhereix
al Consell Comarcal per tal de que la resta de municipis que també estan obligats de la
comarca del Bages a fer aquests plans d’actuació es presentin tots en conjunt, i així s’ha fet
fins darrerament, que ja el tenim avui per aprovar, que és l’aprovar-lo inicialment. L’objectiu del
pla Inuncat és fer front a les emergències per inundacions dins de l’àmbit territorial estrictament
en aquest cas de Sant Fruitós de Bages, i establir-ne els avisos, l’organització i tots els
procediments d’actuació dels serveis implicats. Fa una anàlisi de rius, de risc preveient els
escenaris i les estratègies d’intervenció en casos d’emergència, mitjançant la classificació de
zones inundables en funció de danys i afectacions que es puguin produir com a conseqüència
d’avingudes d’aigua, no? Les línies de treball ara són la delimitació cartogràfica en les àrees
inundables associades a una certa probabilitat de concurrència. I també hi ha un inventari dels
punts d’actuació prioritària, els PAPS, que són, es poden consultar al Mapa de Protecció Civil
de Catalunya. Bàsicament, Sant Fruitós no és que corri, en principi esperem que no, un gran
risc d’inundabilitat. Sí que tenim problemes cada vegada que s’inunda alguna passera del Riu,
bàsicament del Riu d’Or, però ens vam trobar que fent el treball del Pla d’Actuació Municipal
també ens han fet des de Protecció Civil de nivell de Catalunya, fer incloure en el cas que
Ctra. De Vic, 35-37

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Tel. 93 878 97 00

Fax 93 876 04 86

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

l’Embassament de la Baells pogués rebentar, i per tant també es va allargar una mica
l’aprovació, o sigui la finalització de la redacció d’aquest pla degut a que ens trobàvem amb
molta més zona en cas de catàstrofe, en aquesta en concret, que seria inundable, no?, ja que
la crescuda del Riu Llobregat per efectes naturals pot... estaríem parlant d’un retorn de 500,
cents o fins i tot 500 anys. Bàsicament és això: és la coordinació municipal a través d’Inuncat
que també aquest enllaçarà amb l’Inuncat a nivell nacional, o sigui quan s’activa a nivell
d’Inuncat, “buenu” potser també és important de dir-ho que el fet d’activar aquest pla
d’inundació en el cas que ens passi com ens va passar l’any passat, que es van tenir que fer
una sèrie d’obres de reparació del conegut com el Pont del Paco, doncs en el cas que estigués
realitzat aquest pla d’actuació i s’hagués activat, doncs la companyia asseguradora, bé hi ha
una junta de compensació que ens hagués pagat totes les despeses. Crec que no... si algú vol
que li expliqui més, però en principi no em vull allargar.
Sr. Alcalde-President: D’acord, gràcies. Els portaveus, alguna cosa a afegir?
Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor del grup municipal PSC: Res, afegir que és una bona eina
imprescindible que haurem de tenir al nostre abast. Res més.
Sr. Alcalde-President: Per part de Convergència?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí bé li cediré la paraula a Roger
Grandia.
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Sí res.. de fet hem tingut pocs dies
perquè és un document molt extens per mirar. La realitat és aquesta: és que és un treball molt
laboriós i molt específic de lo que és aquest pla. Només deixi’m afegir, senyor Massana, molts
de plans, també s’ha descuidat un que també es va aquí en el seu moment, no recordo l’any
eh?, però és el Pla d’Autoprotecció de la Urbanització de Les Brucardes, en el qual també a
través d’un conveni amb la Diputació de Barcelona mitjançant els plans de prevenció
d’incendis, doncs també es va fer en el seu moment, que també es va haver d’utilitzar
malauradament en alguna vegada també es va haver d’activar. Però bé, això en tot cas és un
pla dintre d’aquest altre pla com vostè... dins d’aquests altres plans com vostè ha estat
esmentat. Res, segurament farem alguna... alguna... jo no diria al·legació sinó aportació, tenint
en compte que ara en exposició al públic i, avui portaríem a l’aprovació inicial però com que
tampoc, ja li dic, no hem tingut temps de mirar exhaustivament tota la documentació perquè és
realment molt, molt gran, molt gruixuda, però bé com deia el senyor Casero és una eina de
treball que fa falta i que esperem que no haguem d’utilitzar mai, però bé, si més no la tindrem
aquí a punt en cas de necessitat.
Sr. Alcalde-President: Endavant Agustí, endavant
Sr. Agustí Massana Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t : No només una... sí, eh,
sí concretament el Pla de Prevenció de Les Brucardes és més que res un pla d’evacuació de
Les Brucardes en cas d’incendi forestal que va lligat a aquest, al Pla de Prevenció d’Incendis
de Sant Fruitós de la Diputació. Potser m’he descuidat de dir que aquest pla, un cop sigui
aprovat, ara ja estarà trenta dies d’exposició a tota la població; és a dir que tothom pot fer les
seves aportacions. Un cop aprovat té una vigència de quatre anys, però que això no vol dir
que... que això és un document viu i òbviament hi hauran canvis, tant de persones com de, tant
hi pot haver-hi canvis de polítics com de tècnics com de gent de la brigada, com que hi pugui
sorgir altre història. Per tant és una cosa viva, es pot anar fent els canvis que faci falta, i
lògicament jo sóc el primer que diu que es pot millorar bastant més. Però almenys de moment
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ja disposem d’una eina per treballar. També per fer una mica de justícia, això ho va fer...
m’agradaria dir que està fet per una empresa que ha subcontractat o contractat el Consell
Comarcal amb allò que us he explicat, però que també ha estat revisat i hi ha col·laborat
tècnics municipals i de la Policia Local també. Gràcies
Sr. Alcalde-President: D’acord, doncs passem a l’Aprovació del Pla d’Actuació Municipal
Inuncat. Vots a favor? Vuit. Vots en contra? Abstencions? Quatre.
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 PSC, 2
IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I QUATRE ABSTENCIONS ( 4 CIU ).

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA
16. Acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de
la llar d’infants. Curs 2011-2012.
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número setze de l’Ordre del Dia pel que fa referència a
serveis a la ciutadania. És l’acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per al
funcionament de la llar d’infants pel curs 2011-2012. La part dispositiva?
Mitjançant escrit de la Direcció general de centres públics del Departament d'Ensenyament de
data 7 de gener de 2013 ( registre d’entrada núm. 2013/156 d’11.1.13 ) es dóna trasllat a
aquest Ajuntament del Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per al sosteniment del
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per
al curs 2011-2012.
El conveni instrumenta l’atorgament d’una subvenció a l’Ajuntament per import de 140.400 €
(1.300 € per alumne) i el règim per a la percepció i justificació de la subvenció atorgada.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Adoptar, d’acord amb les obligacions i deures derivats del conveni, els següents
acords :
Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament a aquest
Ajuntament destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei
d’ensenyament per un import de 140.400 € corresponents al curs escolar 2011-2012, a
raó de 1.300 € per alumne escolaritzat.
Procedir a justificar la subvenció atorgada amb la tramesa de la documentació
a la qual fa referència la clàusula tercera del conveni.
Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura dels documents que es derivin del present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i a les àrees d’Intervenció i
Ensenyament, per al seu coneixement i efectes.
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Alcalde-President: Molt bé gràcies, la regidora Marta Flotats.
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Bé, aquesta subvenció és la que
atorga la Generalitat a les llars d’infants municipals. És la subvenció del curs 2011-2012, que
és el curs passat. I bé, tot i que és una llàstima que mica en mica ens vaguin retallant aquesta
subvenció perquè això fa molt més difícil la gestió d’aquestes llars d’infants, són acceptat de
bon grat i esperem que pel curs que ve, que els pronòstics són que baixi pràcticament un 50%
més, doncs al final es repensin perquè la veritat és que és bastant complicat gestionar
aquestes llars d’infants amb el poc suport que tindrem de la Generalitat. Res més.
Sr. Alcalde-President: Gràcies. Els portaveus? Per tant passem a aprovar l’acceptació
d’aquesta subvenció. Vots a favor? Dotze, la totalitat dels assistents.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.
17. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del
Bages per al transport escolar. Curs 2012-2013.
Sr. Alcalde-President: Punt número disset, és aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consell Comarcal del Bages per al transport escolar.
Curs 2012-2013. La part dispositiva?

Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per al transport escolar no obligatori per al curs 20122013, tramesa pel Consell Comarcal del Bages en data 22 de gener de 2013 (amb registre
d’entrada número 2013/315).
Atès que aquest conveni ve a donar continuïtat al conveni subscrit per al curs 2011-2012,
aprovat per aquest Ple en data 11 de gener de 2012 i atesa la voluntat manifestada per les
parts de donar continuïtat a la prestació d’aquest servei.
Vist l’informe del Secretari obrant a l’expedient.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori dels alumnes de secundària i primària de Sant Fruitós de Bages que es desplacen a
l’IES Gerbert d’Aurillach, a l’escola Monsenyor Gibert i a l’escola Pla del Puig” per al curs 20122013, segons el text que consta a l’expedient.
Segon.- Aprovar la despesa que per aquest Ajuntament representa el conveni referenciat, per
import de 24.083,06 €, que es faran efectives a càrrec del pressupost vigent.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i a la Intervenció municipal.
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Sr. Alcalde-President: Gràcies, li passo la paraula de nou a la Marta Flotats
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Bé, aquest conveni és el del
transport no obligatori que es gestiona entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament, en
el que com com és habitual el Consell Comarcal aporta un 70% de l’import i fa la gestió del
transport, i l’Ajuntament hi aporta el 30% restant. Aquest any hi ha un petit canvi respecte als
altres cursos, i és que el transport dels nens de l’Institut ha canviat una mica el seu format. A
proposta del Consell Comarcal i degut a les retallades també, se’ns va proposar que els nens
que van a l’Institut des de La Rosaleda i des de Torroella utilitzessin la línia regular de transport
per estalviar el cost que suposa això un autobús exclusiu per aquests nens. Amb “lu” qual de
moment el funcionament és magnífic i els nanos utilitzen el transport de línia regular amb una
targeta del Consell Comarcal. Pel demès, la resta és igual.
Sr. Alcalde-President: Per part dels portaveus, res a afegir? Doncs passem a l’aprovació
d’aquest conveni. Vots a favor? La totalitat dels assistents.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

18. Aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025.
Sr. Alcalde-President: És l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025. La part dispositiva?
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la la
Fundació Abadia de Montserrat, 2025, i els objectius que en aquest es defineixen, es considera
necessari i convenient atorgar-ne l’aprovació per a la seva posterior signatura.
Atès que la subscripció del conveni suposa una aportació econòmica a la Fundació Abadia de
Montserrat 2025 de 1.500 €.
Atès que al projecte de pressupostos municipals per a l’any 2013 està prevista la consignació
suficient per a fer front a la despesa que comporta aquest conveni.
Atès que les bases d’execució del pressupost per l’any 2012, prorrogat tàcitament per a l’any
2013, estableixen que és competència del Ple l’atorgament de subvencions per un import
superior a 900,00 euros.
Vist l’informe de Secretaria, de 9 de gener de 2013.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb la
Fundació Abadia de Montserrat, 2025, per tal de reconèixer el marc de col·laboració entre
aquesta entitat i l’Ajuntament per al compliment del seu objecte; aprovar la despesa de
1.500,00 € amb càrrec a la partida 12.334.48905 del pressupost municipal per a l’exercici 2013
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en concepte de subvenció, condicionat a l’aprovació del pressupost per l’exercici 2013; i
disposar el seu pagament.
Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació Abadia de Montserrat 2025, a la IntervencióTresoreria municipal i a l’àrea de Cultura.
Sr. Alcalde-President: Bé, com bé diu el text es tracta de signar un conveni amb la Fundació
Abadia de Montserrat, 2025. És un conveni que està signat per “bastantes” administracions,
empreses, entitats, associacions... i, en aquest sentit el que proposa ara és que l’Ajuntament de
Sant Fruitós també sigui un ens més que col·labori en aquest sentit. L’aportació és de 1.500 €.
Hi ha una sèrie de contraprestacions pels ciutadans de Sant Fruitós, i bàsicament varem mirar
d’afegir un parell d’aspectes més que fossin més tangibles per la nostra població, i és que cada
any l’Abadia de Montserrat organitzarà una sortida per la gent gran, o des d’aquí s’organitzarà
una sortida per la gent gran i una altra pels escolars. S’haurà d’acabar d’abastir en quin.. com
com es fa dins la gent gran i com es fa dins doncs dels escolars. Però vaja, que es farà una
excursió anual amb una sèrie de visites gratuïtes en el sí del Monestir, del Museu, etcètera... Ja
dic, una d’elles encaminada a la gent gran i l’altra als escolars del municipi. Ens va semblar
interessant “pos” que a banda de tot “lu” que és el protocol bàsic que ofereix aquest conveni hi
haguèssin aquestes dos aspectes més concrets i dirigits a la població del nostre municipi. Això
és el que portem bàsicament a aprovar amb el conveni que proposem. Per part dels portaveus?
Alguna cosa a afegir? Doncs passarem a aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació
Abadia de Montserrat. Vots a favor? La totalitat dels assistents.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

19. Aprovació conveni de col·laboració amb l’associació privada sense ànim de lucre
Club Tennis Manresa en l’àmbit del foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva.
Sr. Alcalde-President: El punt número dinou és l’aprovació del conveni de col·laboració amb
l’associació privada sense ànim de lucre Club Tennis Manresa en l’àmbit del foment i la
pràctica de l’activitat física i esportiva. La part dispositiva?
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves competències en matèria
foment de les activitats esportives com a mecanisme de promoció de la realització d’activitats
adreçades a la millora de la qualitat de vida dels veins del municipi , ve manifestant la voluntat
de cooperar i donar suport a les entitats i associacions emplaçades i amb instal·lacions al terme
municipal de Sant Fruitós de Bages que amb les seves activitats formen part de l’oferta
d’activitat esportiva local, mitjançant la formalització del corresponent conveni.
L’Ajuntament, a través de l’àrea d’esports té la voluntat de potenciar els vincles de col.laboració
amb l’associació privada sense ànim de lucre Club Tennis Manresa, establint la pauta de
l’esmentada col·laboració a través de la figura del conveni.
Vista la proposta de conveni a subscriure amb l’associació esmentada.
Tenint en compte que la competència per l’aprovació dels convenis conforme a les bases
d’execució del pressupost vigent correspon al Ple.
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Vista la proposta de la regidoria d’esports i el text del conveni que consta a l’expedient.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure amb
l’Associació Club Tennis Manresa, pel foment de la practica d’activitats esportives (en la
modalitat relativa a tennis i pàdel) per tal de reconèixer el marc de col·laboració entre aquesta
entitat i l’Ajuntament
Segon.- Aprovar l’atorgament de subvenció per import de 2.000,00 € a favor de Club Tennis
Manresa en modalitat directa mitjançant subscripció de conveni de col·laboració segons les
condicions establertes al mateix i supeditada a la seva signatura.
El pagament de la subvenció es realitzarà a càrrec de la partida nominativa establerta al
pressupost vigent pel 2013 (46 341 48913 CONVENI COL·LABORACIÓ TENNIS MANRESA)
en els terminis i un cop realitzats els tràmits pertinents de signatura i justificació, condicionat en
tot cas a l’aprovació definitiva del pressupost i la disponibilitat comptable per la formalització del
pagament.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquests convenis.
Quart.- Condicionar la subvenció concedida a la justificació de l’aplicació dels fons d’acord amb
la normativa municipal aplicable, en els termes que s’assenyala al convenis aprovat i que
consta a l’expedient.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant i a la Intervenció municipal, per al seu
coneixement i efectes.
Sr. Alcalde-President: Molt bé, gràcies. Li passo la paraula al regidor Isidre Malagarriga perquè
ens ho comenti.
Isidre Malagarriga Sala, regidor grup municipal GfP: Si hola bona nit. Aquest conveni és, com
s’ha dit, està dotat amb 2.000 €, i bàsicament doncs es va pensar doncs perquè tots els
escolars que vulguin del nostre poble així com els ciutadans que tinguin ganes doncs de
practicar tennis i pàdel doncs ho puguin fer ja que aquí doncs no disposem d’instal·lacions i hi
ha gent que ens ho demana. Ens va semblar doncs què podria ser una bona eina doncs
aquesta per poder fer això. Simplement és això.
Sr. Alcalde-President: Per part dels portaveus, algun comentari? Per tant, portem a aprovar a
votar l’aprovació del conveni amb el Club Tennis Manresa. Vots a favor? La totalitat.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

20. Donar-se per assabentat el ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de
gener de 2013 pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració a signar entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola Paidos
relatiu al Projecte aprenentatge i comunitat i ratificar-lo.
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Sr. Alcalde-President: Punt número vint de l’ordre del dia d’avui, és donar per assabentat al Ple
de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2013 pel qual s’aprova el Conveni de
col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’Institut Gerbert d’Aurillac i
l’Escola Paidos relatiu al Projecte aprenentatge i comunitat i ratificar-lo. La part dispositiva?
Atès que en data 23 de gener de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de
col.laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’INS Gerbert d’Aurillac i
l’Escola Paidos relatiu al Projecte Aprenentatge i comunitat.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Donar-se per assabentat aquest ple corporatiu del Conveni de col.laboració aprovat
per la Junta de Govern Local en data 23 de gener de 2013, entre l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola Paidos relatiu al Projecte Aprenentatge i comunitat i
ratificar-lo.
Sr. Alcalde-President: Li passo la paraula a la regidora Marta Flotats perquè ens expliqui l’abast
d’aquest punt.
Sra. Marta Flotats Riera, regidora grup municipal GfP: Bé, per tal que us feu una idea del que
suposa aquest projecte m’agradaria llegir-vos un fragment molt petit d’una part del projecte.
Diu:
“Aquest projecte s’inspira en una filosofia social que intenta implicar la comunitat, els poders
locals i els agents socials en l’atenció educativa als adolescents amb faltes de conducta, amb
una filosofia que es pot resumir en dues idees: L’escolarització obligatòria no vol dir delegació
total sobre la institució escolar de l’educació dels seus adolescents; i d’altra banda, l’Escola és
un agent comunitari més que ha de contextualitzar els seus models en el medi i reclamar a la
societat la seva responsabilitat educativa. Els objectes principals del projecte són desbloquejar
el conflicte escolar i establir una relació personal i educativa que faciliti l’orientació professional;
implicar-se en un projecte personal que potencia l’actitud d’assumir les pròpies responsabilitats
mitjançant decissions, pactes i compromisos; apropar la família al seguiment del seu fill; i
prendre contacte amb el món laboral i facilitar l’orientació del projecte de professionalització a
través del descobriment dels interessos propis i de les habilitats professionals”.
Sra. Marta Flotats Riera, regidora grup municipal GfP: Bé, aquest projecte és un projecte que el
comencem amb una mica experimental, què funciona, el “vem” copiar bàsicament de
l’Ajuntament de l’Escala, i és perquè els nanos que estan fent Educació Secundària, tant a
l’Institut com a l’Escola Paidos i que tenen faltes de conducta lleus, fins ara el sistema que
proposa el Departament és, amb faltes reiteratives, expulsar-los uns dies a casa. Aquest
projecte planteja l’alternativa que aquests nanos puguin anar a fer un treball a la comunitat, sí?.
Uns treballs socials, que en aquest cas seran a la Residència d’Avis i al Nexe. Ah, llavors és un
projecte en el qual hi participa la família, que hi ha d’estar totalment d’acord, i que “pues”
pensem que pot ser molt enriquidor perquè, a part que el càstig no siguin unes vacances
pagades a casa, doncs els nanos prenguin consciència de la realitat que ens envolta. Per tant,
estic molt contenta de que aprovem, “buenu” que donem compte de l’aprovació d’aquest
projecte i espero que funcioni molt i que el puguem seguir portant a terme els cursos següents.
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Sr. Alcalde-President: Gràcies, Marta. Els portaveus, alguna cosa a comentar? No? Bé, jo si
que voldria afegir aquí doncs que em congratulo de que puguem tirar endavant aquest projecte
perquè és un projecte que afavoreix la lluita contra l’absentisme escolar, que intenta doncs això
que has comentat Marta molt ben dit que no siguin que quan un jove té conducta que l’acaben
expulsant no siguin unes vacances de tres dies a casa mirant la tele, sinó que se’n donin
compte que la vida, la vida té coses, moltes coses a part de la televisió. I llavors aquests nanos
que teòricament ara s’estan passant uns dies a casa quan se’ls expulsa doncs tindran un
treball també de la comunitat. Esperem que sigui un èxit i que tothom que s’hi ha d’implicar ho
faci amb moltes ganes i en tot cas, anirem veient com funciona. Però em congratulo i ho vull
expressar. Bé, un cop dit això doncs passem a ratificar, passem a ratificar s’ha de votar per
ratificar aquest conveni. Vots a favor? La totalitat dels assistents.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

21. Aprovació dels comptes justificatius de diversos convenis subvencionals amb
entitats i associacions.
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número vint-i-u, que és l’aprovació dels comptes
justificatius de diversos convenis subvencionals amb entitats i associacions.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar els següents convenis :
Conveni amb l’Associació de Gent Gran, per acord de 14.3.2012
Conveni amb l’Assoc. Asmodaics & Goliaters, per acord de 14.3.2012
Conveni amb Assoc. per l’Espectacle Infantil i Juvenil Xarxa, per acord de
13.6.2012
Conveni amb Agrupació Coral St. Fruitós, per acord de 13.6.2012
En compliment de l’establert als esmentats convenis, s’han presentat les següents
justificacions:

RE

ENTITAT

2012/5089
2012/4852
2012/5014

Assoc. de la Gent Gran
Assoc. Asmodaics & Goliaters
Assoc. Espectacle Infantil i Juvenil
Xarxa
Agrupació Coral St. Fruitós

2013/9

SUBVENCIÓ
ATORGADA

DESPESES
JUSTIFICADES

4.000,00 €
1.175,00 €
2.000,00 €

8.285,18 €
4.157,06 €
7.209,36 €

IMPORT
A PAGAR
30 % RESTANT
1.200,00 €
525,00 €
600,00 €

900,00 €

3.278,77 €

270,00 €

Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
Primer.- Donar conformitat a la justificació de les subvencions atorgades mitjançant conveni
subscrit amb les entitats Associació de la Gent Gran, Assoc. Asmodaics & Goliaters, Assoc. per
l’Espectacle Infantil i Juvenil Xarxa i Agrupació Coral St. Fruitós.
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Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per procedir al
pagament restant de les subvencions.
Sr. Alcalde-President: Ja està sí. Li cedeixo la paraula al regidor Isidre Malagarriga.
Sr. Isidre Malagarriga Sala, regidor grup municipal GfP: Sí, això és només simplement doncs
pagar el 30% restant de la subvenció que es va donar en el seu moment, que seria: a
l’Associació de la Gent Gran serien 1.200 €, als Asmodiacs i Goliaters serien 525€; al col·lectiu
Xarxa serien 600, i l’Agrupació Coral 270. Ara només és... ja s’han presentat les justificacions i
per tant doncs ara és procedir a això, a aquest pagament i ja està.
Sr. Alcalde-President: Gràcies Isidre. Algun comentari per part dels portaveus? No. Passem al
punt número... perdò, aprovem-lo. Vots a favor? La totalitat.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.
22. Donar-se per assabentat el Ple de la resolució del Departament d’Interior pel qual
s’autoritza als ajuntaments de Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor la signatura
de l’acord de col·laboració per la prestació del servei de policia local; i de la
signatura del conveni entre aquests ajuntaments.
Sr. Alcalde-President: Punt número vint-i-dos i darrer d’aquest ple d’avui: donar per assabentat
al Ple de la resolució del Departament d’Interior pel qual s’autoritza als ajuntaments de Sallent,
de Sant Fruitós de Bages i de Santpedor la signatura de l’acord de col·laboració per la
prestació del servei de policia local; i de la signatura del conveni entre aquests ajuntaments. La
part dispositiva?
Atès que la Direcció General d’Administració de Seguretat per escrit de 27 de desembre de
2012 ( registre d’entrada núm. 71 de 8.1.13 ) dóna trasllat a l’Ajuntament de la Resolució
INT/28/66/2012, de 19 de desembre, per la qual s’autoritza als ajuntaments de Sallent, Sant
Fruitós de Bages i Santpedor per a la signatura de l’acord de col.laboració per la prestació del
servei de policia local, dictada pel conseller d’Interior ( DOGC núm. 6282 de 28.12.12 ).
Tanmateix, s’adjunta com a annex a l’esmentada resolució l’acord de col.laboració per la
prestació del servei de policia local a subscriure entre els ajuntaments, que presenta
modificacions en el seu redactat que han d’entendre’s com a millores de redactat i s’addicionen
nous textos a la clàusula quarta; paràgraf segon, tercer i quart de l’apartat 2.1, de la clàusula
cinquena; i es suprimeix el punt 7 de l’apartat 2.2 de la clàusula cinquena; que es consideren
com a modificacions no substancials al text aprovat pels respectius ajuntaments, ja que venen
a aclarir el text del conveni.
Atès que els ajuntaments de Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor van subscriure en data
7 de febrer de 2013 el conveni de col.laboració per la prestació del servei de policia local.
Per la qual cosa, dictaminat per Comissió Municipal Informativa de Serveis a la Ciutadania en
sessió de 7 de febrer de 2013,
S’ACORDA :
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Primer.- Donar-se per assabentat el Ple de la Resolució INT/28/66/2012, de 19 de desembre,
per la qual s’autoritza als ajuntaments de Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor la
signatura de l’acord de col·laboració per la prestació del servei de policia local; del text de
l’acord de col·laboració que figura com a annex a aquest, de les modificacions introduïda al seu
redactat i de la signatura del conveni entre aquests ajuntaments.
Segon.- Practicar, en relació a l’externalització i difusió d’aquest acord, els tràmits següents :
Notificació a la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Comunicacions internes : a la Intervenció municipal i a la Policia local.
Sr. Alcalde-President: Gràcies, li passo la paraula al regidor de Governació, Agustí.
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor grup municipal Imagina’t: Bona nit de nou. Bé, això
ben bé és donar per materialitzat oficialment d’alguna manera per dir-ho de tot aquest procés
que portem més d’un any en converses amb els ajuntaments de Santpedor i Sallent. Finalment
hem pogut, s’ha pogut signar el dia set es signava aquí en aquesta Sala de Plens aquest
conveni d’associació entre policies, que d’alguna manera també ha suscitat molta curiositat per
altres policies de Catalunya i fins i tot de fora de Catalunya. Aquesta... en aquest conveni que
ara d’alguna manera començarem a treballar més que res oficialment, doncs ja hi portàvem
treballant-hi bàsicament el que reforça serà la presumpció de veracitat de les policies quan
estiguin fora del seu municipi, o sigui que tindran d’alguna manera tindran la mateixa això
veracitat que les policies locals. Continua sent l’Alcalde com a màxima figura de cada municipi
com a cap de la Policia, i no m’estendré a explicar tot el conveni però d’alguna manera i per
resumir-ho contempla una comissió directiva formada pels alcaldes i regidors, la qual la
presidència, durant el primer any, que serà rotatòria, correspon al municipi de Sant Fruitós de
Bages. Per tant, de nosaltres d’alguna manera també dependrà ser els primers i incidir bastant
que això tiri endavant. I després també comporta una comissió, una autoritat policial formada
pels tres caps de les policies que són els que també en aquest cas començarà per
presidenciar-la, per dir-ho d’alguna manera, la persona de contacte dels tres amb la resta
d’administracions seria el de Sallent. No em vull... no sé si cal extendre’m més tampoc no vull...
Sr. Alcalde-President: Correcte doncs. Gràcies, Agustí. Portaveus, algun comentari? No? Per
tant passem doncs... és donar compte, és donar compte, no hi ha votació. Donem compte
doncs d’aquesta signatura.
El ple en resta assabentat.
PRECS I PREGUNTES
No existeixen precs ni preguntes a l’ordre del dia.

La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-una hores i trenta 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.

Ctra. De Vic, 35-37

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Tel. 93 878 97 00

Fax 93 876 04 86

