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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 13 DE MARÇ DE 2013.  
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sr. Agustí Masana i Santamaria  
( Imagina’t ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP ) 
 
 
 
 

SR. SECRETARI: 
 
Sr. Santiago González Castellanos  
 
Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les vint hores del 
dia dimecres 13 de març 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-ne 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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1. Aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 13 
de febrer de 2013.  

 
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 13 de 
febrer 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 7 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de 
Teleassistència per un import total de 480,22 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 7 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de 
SAD corresponent al mes de gener de 2013, per un import de 322,90 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 11 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova 
l’expedient de contractació menor per la prestació del servei de consergeria de 
l’edifici de l’Escola de Música, situat al Carrer Sant Benet 6-8, per un import 
total de la contractació de 1.110,78 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 11 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’autoritza 
i aprova la programació d’activitats i la despesa dels actes del Carnestoltes 
2013, xifrada en un total de 1.539 €, IVA inclòs.  

• Decret d’Alcaldia de data 13 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova 
l’atorgament de concessió de dret funerari en règim de lloguer, per un període 
de dos anys prorrogables, al Sr. XXX, sobre el nínxol número 13 de l’illa 6-B, 
Bloc Sant Genís, del cementiri municipal.  

• Decret d’Alcaldia de data 18 de febrer 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. O/2013/4, composta de 108 factures, i que suma un 
total de 302.133,02 €, IVA inclòs.  

• Decret d’Alcaldia de data 20 de febrer de 2013, mitjançant el qual es 
deleguen les funcions d’Alcaldia en el primer tinent d’Alcalde pels dies 21 i 22 
de febrer de 2013.  
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• Decret d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova el 
reintegrament a la Generalitat de Catalunya de la quantitat de 544,32 euros 
percebuda indegudament per aquest Ajuntament per la contractació d’un Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local.  

• Decret d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
despesa de la nòmina del personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
corresponent al mes de febrer de 2013, per un import de 158.386,46 € nets.  

• Decret d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2013, mitjançant el qual es delega 
al Consell Comarcal del Bages la gestió de l’obra anomenada “millora i 
arranjament del camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”, amb un 
pressupost estimat d’11.000 €, inclosa a la proposta del PUOSC 2013-2016. 

• Decret d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aproven 
les despeses, es reconeix l’obligació i es disposa el pagament corresponent a 
la relació número O/2013/6, formada per 58 factures i que suma un total de 
31.235,79€ 

• Decret d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova 
l’endós corresponent a les factures núm. 130013, 1300196, 1300095, 1300081 
i 1300157, per un import total de 10.641,77 €. 

• Decret d’Alcaldia de data 26 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
sol·licitud al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, la inclusió dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya del quinquenni 2013-2016, de diferents actuacions municipals.  

• Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aproven 
les despeses i els pagaments als regidors, pels conceptes d’indemnització per 
assistència als òrgans de govern corresponents al mes de febrer de 2013, per 
un import total de 1.055,04 €, així com assignar als grups municipals un total de 
1674,00 € corresponents a l’assignació del mes de febrer de 2013.  

• Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’autoritza 
la intervenció de l’arma de l’agent 1034 sol·licitada pel Cap accidental de la 
Policia Local conforme el previst al Decret 219/1996.  

• Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova el 
compromís de despesa de la revisió de preus del contracte d’arrendament 
d’edificis municipals per l’any 2013, de les obligacions dels lloguers del mes de 
març de 2013, i de la regularització del lloguer de gener i febrer de 2013.  

• Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
despesa i el reconeixement de les obligacions pagades per bestreta de caixa 
fixa durant els mesos de gener i febrer de 2013, per un import total de 
2.0022,40 €, així com procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa 
autoritzada.  

• Decret d’Alcaldia de data 1 de març de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
formalització del contracte de treball a la Sra. XXX, amb un contracte laboral 
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d’interinitat en substitució de la Sra. XXX, com a Auxiliar de Geriatria a la 
RESIDÈNCIA D’AVIS EL LLEDONER. 

• Decret d’Alcaldia de data 4 de març de 2013, mitjançant el qual s’autoritza a 
l’entitat AMPA PLA DEL PUIG a la utilització de la pista coberta, wc i vestidors 
de l’escola Monsenyor Gibert, per celebrar partits de futbol sala.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 de març de 2013, mitjançant el qual s’aixeca la 
suspensió respecte a la tramitació de l’expedient d’informació incoat respecte al 
Caporal de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages.  

• Decret d’Alcaldia de data 5 de març 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” corresponents al mes de març de 
2013, per un import de 14.592,00 €.  

• Decret d’Alcaldia  de data 5 de març de 2013, mitjançant el qual s’aproven 
les despeses i es reconeixen les obligacions corresponents a la relació número 
O/2013/9, formada per 46 factures i que suma un total de 82.343,28 € (IVA 
inclòs). 

• Decret d’Alcaldia de data 5 de març de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de 
SAD corresponent al mes de febrer de 2013, per un import de 337,70 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 6 de març de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de 
SAD corresponent al mes de març de 2013, per un import de 493,98 €.  

• Decret d’Alcaldia de data 6 de març de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
relació d’obligats al pagament com a subjectes passius del servei municipal de 
RESIDÈNCIA D’AVIS corresponent al mes de març de 2013, per un import total 
de 29.433,00 €.  

Sr. Alcalde-President: El punt segon és com dèiem donar compte dels decrets dictats 
per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària, i en aquest punt li passo la paraula si hi 
ha algun decret que hem de comentar (...) Convergència i Unió? 

Sra. Mercè Casals Martínez, regidora grup municipal CIU: Hola bona nit a tothom. Més 
que comentar és un aclariment: que hi ha dos decrets del mateix dia, amb la mateixa 
numeració però amb diferent import, i no sabem si és que hi ha un error en la relació o 
bé és que hi ha un error amb que s’ha duplicat, tot i que els imports no coincideixen. Si 
ens poden aclarir això. Concretament, el Decret d’Alcaldia de data 25 de febrer de 
2013, que hi ha una obligació de pagament d’unes despeses què és zero barra 2013 
barra sis de 58 factures per import de 31.205 (€), i del mateix dia, amb la mateixa 
relació hi ha doncs 62 factures per 34.350 (€).  

Sr. Alcalde-President: Si, això jo tinc aquí els originals... bé, còpia de l’original del 
Decret... A veure si ho sé trobar... 25 de febrer...25 de febrer... A veure si trobem els 
de 25 de febrer... Val.... Relació de pagaments amb un total de 58 factures... n’hi ha 
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molts del (dia) 25... Són dos decrets diferents, això segur; el que ara estic intentant 
mirar perquè tenen la mateixa numeració... Val, sí, i si és que no sigui una transcripció 
el que realment al Decret hi hagi... Sí, tinc aquí el primer d’ells, que és l’O 2013 barra 
sis de 58 factures, i a l’altre té exactament la mateixa numeració, sí.  

Sra. Mercè Casals Martínez, regidora grup municipal CIU: És el mateix Decret. 

Sr. Alcalde-President: És el mateix Decret, sí, el trenta-tres barra 2013 Relació de 
Factures? 

Sr. Secretari: Està duplicat. 

Sr. Alcalde-President: Però com és que on hi ha 62 factures... a l’altre hi ha 58... un té 
31.335 €, l’altre 34.350 (€)? Per tant, no és el mateix Decret, vol dir que en tot cas un 
anul·la l’altre. En tot cas seria això, però el mateix no és, perquè si no coincidiria tot.  

Sra. Mercè Casals Martínez, regidora grup municipal CIU: Es possible que s’haguessin 
afegit factures a la relació, i no s’hagués anul·lat.  

Sr. Alcalde-President: Per tant el que per ordre cronològic ve després, que és el de 62 
factures és possible que hagués d’anul·lar el de 58 factures... Són aquests dos... La 
transcripció dels dos decrets és exactament igual amb la única diferència del nombre 
de factures i l’import final.  

Sr. Secretari: Mirarem què ha passat. Possiblement es modifiquessin i no ens ho van 
comunicar.  

Sr. Alcalde-President: En tot cas us ho comunicarem durant el dia de demà perquè ens 
quedi clar a tots exactament què ha succeït. Alguna cosa més? 

Sra. Mercè Casals Martínez, regidora grup municipal CIU: No, res més, ja està gràcies.  

Sr. Alcalde-President: D’acord. Passem al punt Tercer.  

El ple en pren coneixement.  

3. Donar compte específic de la resolució d’Alcaldia ratificada per la Junta 
de Govern Local en sessió celebrada el 4 de març de les sol·licituds 
d’inclusió en el PUOSC 2013-2016. 

 
Es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia dictades en relació amb la sol·licitud 
d’inclusió d’actuacions en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016. 
 
Decret de data 25 de febrer de 2013, transcrit en la seva part dispositiva: 
 
“Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Bages la gestió de l’obra anomenada 
“millora i arranjament del camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”, amb un 
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pressupost estimat de 11.000€, inclosa en la proposta del PUOSC 2013-2016, amb el 
caràcter d’obra supramunicipal, amb els següents compromisos per part de 
l’Ajuntament: 
 
- Assumir l’aportació financera de la part del cost real de l’obra, no coberta 
per les subvencions que obtingui el Consell Comarcal del Bages. 
- Assumir qualsevol despesa complementaria que requereixi l’execució de 
l’obra, inclosos els honoraris professionals. 
- Obtenir la disponibilitat dels immobles, així com qualsevol autorització que 
sigui requerida per a l’execució de l’actuació. 
- Assumir els interessos de demora i/o les despeses financers sobre 
qualsevol pagament a càrrec del Consell Comarcal del Bages en relació a l’obra. 
 
Segon.- En cas que aquesta actuació sigui acceptada en la convocatòria del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2013-2016, amb caràcter d’obra 
supramunicipal, caldrà planificar en el pressupost de l’any 2014 o el quin correspongui 
segons l’anualitat en que es programi, la part del cost real de l’obra no coberta per la 
subvenció. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages, a la Regidoria de 
Governació, a la Regidoria d’Hisenda, als Serveis Tècnics de l’Ajuntament i a l’àrea 
d’Intervenció-Tresoreria.” 
 
Decret de data 26 de febrer de 2013, transcrit en la seva part dispositiva:   
 
Primer.- Sol·licitar, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, la inclusió 
dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quinquenni 2013-2016, de les obres 
municipals que es relacionen a continuació i aprovar-ne la documentació tècnica i 
administrativa de l’expedient de sol·licitud respectiu que s’acompanya al present:  
 
Línia de subvencions per a inversions en obres i serveis 

Obra: Reducció de riscos d’inundabilitat Torrent Bo al seu pas pel casc urbà de 
Sant Fruitós 
Anualitat: 2014 
Prioritat: 1 
Pressupost d’execució: 302.414,25 € 
Subvenció sol·licitada: 103.499,17 € 
 
Obra: Instal·lació de generació tèrmica a partir de biomassa al pavelló 
d’esports 
Anualitat: 2014 
Prioritat: 2 
Pressupost d’execució: 106.480,00 € 
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Subvenció sol·licitada: 43.656,00 € 
 
Obra: Renovació i millora de la instal·lació de climatització de l’edifici de 
l’Ajuntament 
Anualitat: 2014 
Prioritat: 3 
Pressupost d’execució: 108.900 € 
Subvenció sol·licitada: 45.955,00 € 
 
Obra: Urbanització de la Plaça Onze de setembre (1era fase) 
Anualitat: 2015 
Prioritat: 4 
Pressupost d’execució: 245.040,00 € 
Subvenció sol·licitada: 183.780,00 € 
 
Obra: Obres d’urbanització del carrer Padró, fase 1 
Anualitat: 2015 
Prioritat: 5 
Pressupost d’execució: 490.986,89 € 
Subvenció sol·licitada: 123.109,83 € 

 
Línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació 

Import segons resolució: 225.447,51 €, per a tot el quadrienni, distribuït en un 
25% per cada anualitat.” 

 
Sr. Alcalde-President: Bé, aquest Decret hi ha una part expositiva, l’hem d’enunciar 
senyor Secretari? No cal? En tot cas doncs el teniu tots, us passo a explicar quin és 
l’abast d’aquest Decret. És la sol·licitud que tramita l’Ajuntament de Sant Fruitós 
davant de la Generalitat per concórrer al PUOSC 2013-2016, i en aquest grup de 
sol·licituds hi ha una delegació al Consell Comarcal del Bages per que hi inclogui en 
una  sol·licitud que efectua el Consell Comarcal del Bages, en nom d’un grup 
d’ajuntaments, el Camí de Sant Fruitós fins a Viladordis, amb un pressupost estimat 
d’11.000 €. I desprès hi ha les peticions que fa directament l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages que són: una obra de riscos d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas 
pel casc urbà de Sant Fruitós, amb una subvenció sol·licitada de 103.499,17 € per 
l’anualitat 2014; com a ordre de prioritat segon demana instal·lació de generació 
tèrmica a partir de biomassa al Pavelló d’Esports, amb una subvenció sol·licitada de 
43.656 €; ordre de prioritat tres es sol·licita la renovació i millora de la instal·lació de 
climatització de l’edifici de l’Ajuntament, amb una subvenció sol·licitada de 45.955 €; 
amb ordre de prioritat quatre hi ha urbanització de la Plaça Onze de setembre primera 
fase, amb una subvenció sol·licitada de 183.780 € (aquesta prioritat quatre ja és per la 
anualitat 2015); i la última, prioritat cinc també per la anualitat 2015 és el projecte 
d’obres del Carrer Padró Fase I, amb una subvenció sol·licitada de 123.109,83 €.  

Hi ha una altra línia sol·licitada què és la de reparacions, manteniment i 
conservació; aquesta ja hi ha una resolució per part de la Generalitat d’atorgar 
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225.447,51 € per tot el quadrienni distribuït amb un 25 per cent per cada anualitat. En 
aquest sentit, el Ple en queda assabentat, hi aquest expedient si s’ha de consultar 
saben que està a la disposició de tots vostès, els regidors. Algun comentari al 
respecte? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora grup municipal CIU: Sí, bé això que acaba de dir 
ens agradaria... doncs... tot i que el regidor Roger Grandia avui ja ha pogut consultar 
l’expedient però potser poder-lo mirar amb més amplitud, i ara li cediré la paraula 
també perquè té alguna consulta a fer al respecte.  
 
Sr. Alcalde-President: D’acord.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Bona nit, bé no sé si és amb 
l’Alcalde o amb el regidor d’obres, en aquest cas a qualsevol dels dos els hi remeto la 
pregunta, perquè ens expliqui una mica bàsicament de totes les línies de subvencions 
que demanen, bé són unes propostes que fan vostès com a Equip de Govern. 
Nosaltres potser en faríem altres, però sí que ja són les que s’ha aprovat per Decret i 
són les que s’han enviat el passat 28 de febrer a la Generalitat per poder demanar el 
PUOSC, voldríem demanar bàsicament de dos projecte o de dos avantprojectes 
(perquè així ho entenc jo, que són avantprojectes): un seria el de la Plaça Onze de 
setembre: quina és la finalitat que té tot aquest canvi d’estructura que es vol fer, tenint 
en compte què és un import important, 245.000 €. Això per un cantó.  
 L’altre seria el tema de la Fase I del Carrer Padró, a veure quina seria la 
voluntat d’aquest Equip de Govern d’estructurar aquesta obra, ja que fa poc crec 
recordar que es va aprovar (no sé si per Junta de Govern o en aquest mateix... Sessió 
Plenària) es va aprovar també una col·laboració amb la Diputació de Barcelona per 
poder tenir un estudi o un avantprojecte sobre la diagnosi, per dir-ho d’alguna forma, 
de tot... com tenim el Carrer Padró.  
 
Sr. Alcalde-President: D’acord. Si li sembla doncs respecte a la Plaça Onze de 
setembre li comentaré jo i el regidor Tomàs Casero comentarà el del Carrer Padró.  
 La urbanització de la Plaça Onze de setembre que es preveu, bé, la paraula 
que ha fet servir de canvi d’estructura bé, no sé ben bé a que es referia... En principi, 
no hi ha cap intenció de modificar cap estructura. No sé si es refereix a estructura 
constructiva o estructura de format. En tot cas, la Plaça Onze de setembre és una 
plaça que com a tal no ha sigut mai plaça. Si, en realitat la concepció de la Plaça Onze 
de setembre no existeix, no? Tots tenim el concepte clar del cobert de la màquina de 
batre i l’espai que l’envolta, però fins i tot el ciutadà no té la percepció de què allò sigui 
la Plaça Onze de setembre. Això, almenys ens sembla. Per tant, es tracta de portar a 
terme realment, ja ho diu aquí, la urbanització de la Plaça Onze de setembre en una 
primera fase. I la Plaça Onze de setembre comença al que seria ben bé a tocar de 
l’esquena de l’edifici on hi ha en planta baixa “la Caixa” (l’oficina de “la Caixa”); i a 
partir d’aquí doncs avança cap al que és pròpiament el cobert de la màquina de batre i 
el seu voltant. El projecte de 245.000,40 € evidentment és un projecte que preveu no 
tan sols la urbanització de la plaça, sinó també donar solució, en la mesura de lo 
possible, la problemàtica dels degoters del cobert que... en sí mateix forma part.... és 
un element... un edifici que forma part de la Plaça Onze de setembre. Aquest és 
l’abast de la urbanització Plaça Onze de setembre.  
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 Respecte a les obres d’urbanització del Carrer Padró Fase I, li cedeixo la 
paraula a en Tomàs Casero.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Gràcies, bona nit. A veure, 
vostès saben i són coneixedors de quina és la situació sota el terra del Carrer Padró. 
Vostès saben que el clavegueram que hi ha al Carrer Padró té uns anys d’existència i 
té unes limitacions importants. A partir d’aquí, ho hem afegit a la anualitat 2015 en el 
ben entès que aleshores ja podrem disposar d’aquest avantprojecte que vostè abans 
comentava, per saber quina és la solució que li hem de donar i que intentarem que 
sigui més o menys definitiva. A partir d’aquí, si s’ha d’aixecar el terra doncs llavors s’ha 
de fer tota una urbanització nova i completa del que és el Carrer Padró. Bàsicament 
estarà encaminada en aquesta situació.  
 
Sr. Alcalde-President. Senyor Grandia, algun aclariment més? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Sí, bé pel que fa al Carrer 
Padró com ara deia el senyor Casero... home, jo crec que suposo que s’haurà pensat 
en fer també una peatonalització o un canvi, evidentment, de tot el que és en  aquest 
moment el paviment del Carrer Padró. Perquè no crec que només sigui l’afectació del 
tema del clavegueram; també tot el tema tant de línia elèctrica com de les afectacions 
que pugui haver-hi de serveis. Entenc jo que el projecte hauria de contemplar tota una 
reestructuració nova del que seria la part subterrània del que seria el carrer: tot el tema 
de gas; de clavegueram; la part de telefonia que pugui anar aèria... doncs ja es va 
solucionar en el seu moment només la part elèctrica, però també queda ara la part de 
telefonia... Jo crec que si volem dignificar aquest carrer com en altres ocasions s’ha 
parlat en aquesta pròpia sala, seria prou interessant fer un projecte complet: no només 
amb el tema del clavegueram, penso jo. Si més no aquesta és la nostra opinió. 
 Pel que fa a la Plaça Onze de setembre, no és que hagi tingut molt de temps 
de mirar-me el Projecte o la petició que fan al PUOSC... Alcalde, jo no he vist enlloc el 
tema dels degoters del cobert. No surt enlloc, almenys jo no ho he sabut trobar. No 
surt enlloc el tema de la reparació dels degoters; sí que parla de fer una sèrie de 
pavimentacions per adequar algunes zones annexes... podem dir contínues, que en 
aquest cas seria la part del carrer Germán Duran, la part d’Eugeni d’Ors i la part del 
carrer Gaudí, que connecten amb tres àmbits diferents que connecten directament a la 
plaça del cobert. I referint-me a aquests àmbits, em sorprèn una mica perquè jo crec 
que, si vostè ha mirat doncs antics expedients (que hi havia hagut fins i tot aquí un 
primer tanteig de fer una modificació del Pla General en aquest sector), tenint en 
compte que semblava que no agradava com estava en aquell moment... perdó, com 
està en aquests moments el Planejament és vigent en aquest sector a tots els 
efectes... Clar, en aquest proposta que fan vostès jo crec que afecta en part privada, 
petites parts privades de construccions o fins i tot de patis. Llavors, jo no sé si això 
s’ha parlat amb els veïns i s’ha consultat; o simplement això és un avantprojecte i si 
ens donen els diners avançarem o directament tenen molt clar que volen efectuar 
aquesta obra? Perquè evidentment 245.000 € com dèiem abans, no és una obra 
petita, és una obra gran. Llavors jo crec que aquí sí que és important saber si s’ha 
posat en qüestió el que ja hi havia hagut en aquesta sala, molta discussió per dir-ho 
d’una forma planera, sobre quin era el plantejament que s’havia de fer sobre aquell 
sector urbanístic.  
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Sr. Alcalde-President: D’acord, li sembla a en Tomàs Casero? Sí, comences pel tema 
del Carrer Padró.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Senyor Grandia, estem 
d’acord... a veure. El Carrer Padró vostè ha utilitzat la paraula que s’ha de dignificar. 
Evidentment, el que s’ha de fer és modificar i canviar la seva estructura. Evidentment, 
si ens demana què és el més urgent, el més urgent és el que li he comentat abans. 
Evidentment, el moment en que s’aixeca i es fa... doncs es fa una obra ben feta i 
passarem tots els serveis i passarem tot el que calgui fer. Però per fer-ho, evidentment 
el primer que hem de tenir és un dibuix; i a partir del dibuix tenir un projecte; i a partir 
del projecte doncs saber què ens consta; i a partir d’aquí, qui en busca el finançament i 
buscar tots els recursos per poder-ho fer. I estem en aquesta fase, per això està en 
aquesta anualitat 2015 perquè és la que preveiem que podem fer un compromís més o 
menys ferm per poder començar i adequar aquesta estructura del Carrer Padró. Per 
tant, comencen a fer coses que fins ara no s’havien fet pels motius que siguin, però a 
partir d’ara ja ens hi posem i ho fem. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde-President: Si que està clar que l’objectiu, que evidentment depèn dels 
terminis, depèn del finançament, depèn de molts factors... però l’objectiu no és fer la 
claveguera nova, que també: és fer un Carrer Padró nou. El Carrer Padró el podríem 
fer nou de moltes maneres, però en un moment en el què el primer que has de fer és 
la claveguera (que fer una claveguera nova significa aixecar absolutament tot el 
carrer), evidentment el projecte que es preveu que aquest any es pugui fer aquest 
avantprojecte via la subvenció de la Diputació, evidentment haurà de preveure la nova 
claveguera, les noves escomeses, l’enterrament de les línies elèctriques, l’enterrament 
de les línies telefòniques... per tant, quan es projecte o quan s’avantprojecte un carrer, 
es preveu tot això. Desprès evidentment hi haurà unes etapes, unes fases en funció de 
la capacitat econòmica de tots plegats. I, evidentment, tots tenim in mente que el 
Carrer Padró ha de finalitzar amb un paviment més o menys uniforme (amb el seus 
matisos de colors o de tipologia de paviment) però que elimini les voreres, que 
pràcticament són inexistents, i doni una visualització de carrer eminentment peatonal 
amb circulació de vehicles, no? O sigui, aquesta dualitat que es produeix en molts 
casos de poblacions del nostre entorn, on és un carrer amb una única superfície on el 
vianant s’hi sent còmode entenent que el vehicle respecte al peató per davant de la 
seva prioritat. En termes generals això, però sostenint el que deia el regidor Tomàs 
Casero, estem en una fase inicial on hi ha una sèrie de propostes doncs que bé el 
finançament donarà més o menys ales a aquestes intencions.  

I respecte a la Plaça Onze de setembre: la Plaça Onze de setembre es pot 
afrontar sense efectuar la modificació del Pla General de l’àmbit de la màquina de 
batre. O sigui, actualment la Plaça Onze de setembre no... la seva possibilitat 
d’urbanitzar no requereix de cap modificació. Sí que es cert que l’anterior equip de 
govern es va fer un plantejament per fer aquesta modificació que no va tenir gens 
d’èxit entre els veïns de la zona, els propietaris afectats... i que es va retirar... 
Nosaltres, des de l’Equip de Govern (que ja surt aquí en forma de petició, i per tant ja 
hi ha una idea) passa per, d’entrada, urbanitzar el que és la plaça, i la modificació del 
Pla General, si s’efectua o no bé com un segon termini. S’ha parlat amb els veïns; hi 
ha una sèrie de propostes amb els veïns en aquests patis que suposo que vostè 
comentava parlem dels mateixos... es poden afrontar sense la modificació del Pla 
General en aquest àmbit. I per tant hi ha una zona afectada que es pot afrontar sense 



 
  
  
  
  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 
 

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

 

11 

haver de aquest altre pas (que no vol dir que no es faci, també). Per tant, en això 
estem, eh?. Els veïns estan informats i es va avançant pas a pas. En quant a lo dels 
degoters, aquest avantprojecte (és que no és ni un avantprojecte)... aquesta 
documentació tècnica inicial que s’ha elaborat amb la finalitat de sol·licitar aquests 
imports, en el moment que t’adjudiquen aquest import, abans de l’anualitat de tu has 
demanat llavors sí que has de presentar el projecte a la Generalitat perquè si no perds 
la subvenció. Estem parlant d’anualitat 2015, per tant si tenim la fortuna que ens arribi 
aquesta subvenció sol·licitada, tenim no només el 2013 (del que quedés) sinó tot el 
2014 per fer el plantejament final d’on van destinats aquests 245.000 €. Evidentment hi 
ha un estudi previ, per això ha sortit aquesta xifra, i en aquest estudi previ doncs hi ha 
aquest nivell de places, de paviments, de diferents vessants... i sense plasmar-se en el 
document però estant in mente de tothom és intentar veure quines possibilitats hi ha, 
que també aniran en funció de les subvencions que rebem, pels degoters. Perquè 
tampoc tindria molt sentit urbanitzar una plaça que té com a nexe central un edifici que 
té degoters. Per tant, tot i que té raó que específicament no hi ha res que parli dels 
degoters, quan desenvolupem aquest projecte (del qual tenim un any i mig per poder-
ho fer) veurem en quin moment apareix el tema degoters.  

No sé si hem complert les explicacions...? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU: Si si, perfectament. Només 
un incís perquè el senyor Casero, en això ja fa molt temps que en coneixem. Vostè ha 
dit: “és que fins ara no hi havia res fet del Carrer Padró i comencem a caminar”. Em 
sembla que ha fet servir aquestes paraules, sinó alguna semblant: no digui... que això 
no és cert. En aquesta casa hi ha els tècnics, malauradament una tècnica-arquitecte ja 
no hi és, però sí un arquitecte-tècnic que sí que hi és, que va fer dibuixos i va fer previ 
estudi de tot el tema de l’estructura de les cases i del Carrer Padró. Per tant, si que li 
demanaria que si no m’ho consulti i jo, molt gustosament, li diria com es va fer en 
aquest moment... i fins i tot es van demanar pressupostos a consultories externes per 
poder portar a terme això. Què finalment no es va portar aquest estudi, però sí que no 
em digui que no s’ha fet res perquè si que hi havia unes primeres dades. Només li 
posaré unes dades: hi havia, fins i tot, comptabilitzats tots els baixants del Carrer 
Padró, tots els baixants d’aigua a on anaven a parar: si anaven a parar directament al 
paviment del Carrer Padró, o si ja hi estaven connectats a la xarxa de clavegueram. 
Per tant, vull dir que alguna cosa hi havia d’haver feta. Jo d’això en sóc coneixedor, i jo 
havia vist aquests documents, per tant em sembla molt bé que es vulgui recuperar i 
que el vulgui fer d’una forma nova totalment, però no em digui que no hi havia cap 
documentació. I per últim, només dir-li que suposo que això voldrà dir contribucions 
especials, no?, en el tema del Carrer Padró. Per tant, que els veïns hauran d’assumir 
una part del cost.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Eh... el que he dit és el que 
dit, senyor Grandia. El que es farà, o el que s’està actualment fent és un avantprojecte. 
Per tant, s’han fet coses, jo no li dic pas que no, però realment quan comença a 
caminar és quan hi ha coses dibuixades, i per això es fa l’avantprojecte. A partir de 
l’avantprojecte ja es farà el projecte executiu, etcètera etcètera. Estem en aquesta 
fase: vostè em demana per les contribucions especials, això serà una altra fase si és 
que quan arribem, que tocarà, ja en parlament. Ara no estem en disposició de parlar 
d’això, perquè ara el que toca és l’avantprojecte. Comencem a caminar i a partir que 
comencem a fer el camí anirem tot lo demès. Gràcies 
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Sr. Alcalde-President: Bé doncs, assabentats d’aquest punt i després de resoldre i 
exposar tots aquests dubtes donem per acabat aquest punt tres i passem al punt quart 
de l’ordre del dia d’avui.  
 
El Ple queda assabentat. 

 
4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries 

de 4 i 18 de febrer de 2013 i 4 de març de 2013.  
 
Sr. Alcalde-President: En aquest moment passo la paraula a Convergència i Unió 
perquè diguin si tenen algun dubte o aclariment sobre aquests... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí, referent a la Junta de 
Govern Local del dia quatre de març, hi ha una comunicació del Ministeri d’Indústria i 
Energia, a la pàgina dos, que fa referència a una resolució d’una renúncia d’un 
programa de substitució d’òptiques de semàfors. 
 
Sr. Alcalde-President: Té el número aquí al davant, el punt de la Junta? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: És... com que són 
comunicacions no hi ha punt. És al principi de la Junta de Govern... 
 
Sr. Alcalde-President: La Junta de Govern de la data, m’ha dit? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Quatre de març.  
 
Sr. Alcalde-President: Quatre de març, si.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: És la pàgina dos.  
 
Sr. Alcalde-President: En principi aquesta renúncia obeeix a què el Ministeri va 
eliminar aquesta subvenció. No sé si aquesta si el regidor... en Tomás Casero té 
alguna informació més? 
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: No.  
 
Sr. Alcalde-President: Sí però si hi vol afegir, si us plau.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: No... la resposta que dona 
l’Alcalde és la correcta.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Entenem doncs que 
l’Ajuntament havia formulat una sol·licitud i el Ministeri ha resolt doncs treure aquesta 
subvenció. Entenc això? 
 
Sr. Alcalde-President: Sí.. hi havia una subvenció plantejada pel “Ministerio” per poder, 
en temes d’eficiència, una millora diguéssim energètica de poder substituir totes les 
òptiques dels semàfors dels municipis del llum normal a lluminàries de tipus LED. 



 
  
  
  
  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 
 

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

 

13 

L’Ajuntament de Sant Fruitós s’hi va acollir perquè a més a més era un moment òptim 
per fer-ho perquè estàvem iniciant la reforma que ara s’ha completat dels passos de 
vianants de la Carretera de Vic; per tant vam sol·licitar. I el que ha succeït no és que el 
Ministeri no doni la subvenció a Sant Fruitós, sinó que el Ministeri, al final quan ha 
aprovat els Pressupostos d’aquest any, no va dotar pressupostàriament aquesta 
partida: per tant, el “Ministerio” va dir “no hi ha possibilitat de participació tot i que ja 
s’havien efectuat les sol·licituds. Per tant, com que el Ministeri no ha dedicat... el 
Govern d’Espanya no ha dedicat aquests diners previstos a les substitucions 
d’òptiques, doncs Sant Fruitós i tots aquells municipis d’Espanya que havien demanat 
aquesta subvenció doncs l’han hagut de retirar perquè no hi havia dotació 
pressupostària de l’Estat espanyol.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Molt bé. Desprès hi ha 
una altra comunicació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Fa 
referència a un concurs públic que s’ha fet per tal de contractar un servei per la 
optimització de les despeses a les entitats locals adherides a aquesta federació. Saber 
si s’ha fet alguna consulta a aquest assessorament que es pot oferir, perquè creiem 
que pot ser interessant. Tot hauria de saber-se quin cost pot tenir això... Però, saber 
això: si algú s’ha informat al respecte d’aquest assumpte, i si des de la Federació de 
Municipis de Catalunya es pot fer alguna tramitació. 
 
Sr. Alcalde-President: Bé, respecte aquest punt, com veurà vostè mateixa en aquest 
punt, s’ha donat trasllat d’aquesta comunicació a l’Àrea d’Economia, Intervenció, 
Tresoreria i Contractació. El regidor que porta aquest tema és en Xavier Racero, i per 
tant tot el gruix del coneixement sobre aquest punt doncs, malauradament, el regidor 
que avui excusa la seva presència (què és en Xavier Racero) és qui té més informació. 
Ja em disculparan: no sé si hi ha algun regidor que tingui una mica més de 
coneixement que jo, però en tot cas sí que s’ha donat trasllat a l’àrea aquesta... a 
aquestes àrees; i jo entenc que s’ha... que deu haver fet... es deu haver demanat... 
això és per beneficiar-se d’aquest assessorament als governs locals. Jo creuria que si 
des del moment en què es dona trasllat en aquestes diverses àrees és perquè 
sol·licitin informació i per veure com si pot acollir un en aquest assessorament. Però... 
sap greu, però no li puc passar més informació, però està clar que demà mateix el 
regidor es posarà en contacte amb vostè mateixa per passar-li aquesta informació.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Si té problemes 
personals no cal que sigui demà mateix... 
 
Sr. Alcalde-President: Bé, en el moment en que ell es... però vaja, no deu haver-hi cap 
inconvenient.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Molt bé. Llavor hi ha una 
altra comunicació de la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, pel Servei Territorial de Transport, i ens comuniquen doncs que 
l’empresa TransBages ha sol·licitat una autorització per ajustar els horaris de la línia 
de Manresa a Sant Fruitós i Navarcles. I clar, hi havia un termini de presentació 
d’al·legacions que acabava el quatre de març. Saber exactament quina ha sigut aquest 
reajustament d’horaris, i si hem perdut alguna línia o no... vull dir, que, doncs una mica 
quin canvi hi ha hagut d’horaris i si s’ha hagut de fer alguna al·legació al respecte.  
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Sr. Alcalde-President: El regidor Agustí Masana ha tractat aquest tema i li explicarà.  
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal  Imagina’t: Sí... bona nit. 
Això afecta més que res al terme de Navarcles... això més que res el reajustament 
afecta al terme municipal de Navarcles, per dir-ho d’alguna manera. Per posar un petit 
exemple, el reajustament aquest es tracta de, per exemple: la parada que tenim aquí a 
la Carretera de Vic, fins ara en el horari dels autobusos posava que a Sant Fruitós a tal 
hora, encara que fossin dues parades; i ara la Generalitat obliga a les empreses de 
transport a afinar més. O sigui, posar l’horari de la parada de davant d’aquí de la 
Carretera de Vic o de l’Ajuntament; i posar la de Correus... posar-les totes. En fi, en 
principi fins ara deien: “Navarcles a tal hora, Sant Fruitós a tal hora”... bé, si que 
discriminaven Torroella o La Rosaleda, però Sant Fruitós era una hora, no? Doncs no, 
ara els obliguen a dir: “Sant Fruitós tal, tal hora; Sant Fruitós parada tal, tal hora...” és 
a dir: cada parada, el seu horari. Bàsicament es tracta d’això, per tant a nosaltres no 
ens afectava en res.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No hi hagut cap canvi, 
llavors, d’horari?  
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal  Imagina’t: No no no, en 
principi no.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: “Vale”, moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde-President: Si, diguéssim que el que succeeix ara, de cara a l’usuari, és que 
té més detallat al minut cadascuna de les parades. Podríem dir que és una millora en 
quant a la informació rep, eh? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Pàgina 40 de la mateixa 
Junta de Govern Local: el punt cinc punt cinc “Contracte menor de subministrament de 
columbaris de dos mòduls de vuit unitats cadascun amb destí al Cementiri Municipal”. 
A l’acord, diu concretament: “Aprovar l’expedient de contractació menor de 
subministrament de dos mòduls instal·lats al Cementiri Municipi per un import total 
amb IVA inclòs de 6.388 (€)”; i al segon punt diu: “Adjudicar el present contracte a 
l’empresa” que s’ha adjudicat. Voldria demanar-los-hi: aquests columbaris són els que 
ja estan instal·lats al Cementiri? Ja estan instal·lats? 
 
Sr. Alcalde-President: El regidor Tomás Casero li contesta.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Torni’m a repetir la pàgina, 
si us plau.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Miri que avui ho he 
portat bé, eh? Pàgina 40 punt cint punt cinc.  
 
Sr. Alcalde-President: En l’acta definitiva transcrita és pàgina 40; en el document de 
treball de la Junta era la pàgina 53.  
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Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Val... amb raó no la 
trobava... Sí, “aviam” el contracte menor de subministrament de columbaris són 
aquests columbaris que es van posar de forma... es van col·locar de forma provisional 
una miqueta perquè el ciutadà ho pogués veure, arrel del dia de Tots Sants. Es va 
col·locar com a prova perquè la gent pogués veure doncs si podia tenir una acceptació 
el tenir uns columbaris al cementiri municipal. La realitat és que ens va semblar que 
podia donar peu a fer la compra i la contractació doncs per tenir els columbaris 
aquests de propietat de l’Ajuntament. Per tant, nosaltres vam decidir fer el pas de fer la 
compra dels columbaris per donar un altre servei a la ciutadania. Aquest és el motiu 
pel qual tenim els columbaris i s’ha fet la contractació d’aquests columbaris.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Llavors senyor Casero, 
abans de fer aquest expedient de contractació, quan vostès van decidir posar aquests 
columbaris de mostra (per dir-ho d’alguna manera), ho van decidir directament amb 
aquesta empresa? O van consultar diferents empreses? Ho dic perquè, pel preu, 
penso que seria interessant doncs consultar diferents empreses i diferents preus. No 
ho he vist, no he vist l’expedient, però m’agradaria saber com ha anat això. Si 
directament aquesta empresa s’ofereix “Guaiti jo li deixo això de mostra veure si li 
agrada i aquí li deixo”; o va d’una altra manera.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: No, va de la manera que li 
he explicat. La voluntat de l’Equip de Govern és que ha de donar un servei a la 
ciutadania en el sentit doncs de tenir aquests columbaris... Com que va ser 
d’acceptació, doncs hem fet la petició.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Per tant no han 
consultat altres preus? 
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: És un contracte menor de 
subministrament de columbaris.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No han consultat altres 
empreses, altres preus? 
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: No. No hem consultat 
altres empreses, senyora Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Doncs si m’ho permet li 
diré que hauria estat bé no fer la Pasqua abans que els Rams. Vull dir, que d’alguna 
manera, el que han fet vostès es deixar-se col·locar un article sense haver mirat els 
preus del mercat. Que no dic que sigui car o “barato”, però sí que és cert que hauria 
estat bé poder comparar amb diferents empreses; i ja li dic: seguir una mica la forma 
com s’han de fer les contractacions a nivell municipal quan estem parlant de diners 
municipals. No li discuteixo el preu perquè no sé a quin preu van els columbaris, però 
hauria estat bé doncs tenir referència amb altres empreses. I ja no entraré en 
normativa, que potser el senyor Secretari em pot assessorar en aquest cas, si hi havia 
d’haver com a mínim tres ofertes abans de fer una adjudicació.  
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Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Senyora Casals: no ho vem 
deixar col·locar, va ser voluntat de col·locar-los. Per tant, ja hi havia una intenció prèvia 
de col·locar uns columbaris (li torno a repetir) per donar un servei a la ciutadania. Si 
vostè em demana si hem demanat més pressupostos, la resposta és: no, no hem 
demanat més pressupostos. Que això incompleixi la normativa? Entenem que no 
incompleix la normativa. Per tant, més respostes no seria capaç de donar-li. De totes 
formes, els columbaris s’han col·locat; s’ha fet l’expedient de contractació; s’ha fet la 
contractació; s’han pagat; i en el moment que la normativa municipal ens ho permeti, 
doncs qui vulgui fer la compra del columbari doncs ho podrà fer. Com un servei a la 
ciutadania que li torno a repetir per enèsima vegada: és la voluntat aquesta de tenir-la.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Bé, doncs si em deixa 
que li digui per acabar aquest tema, doncs penso que actuat d’una forma una mica 
imprudent no demanat altres pressupostos sobre un material que és el que s’ha de fer. 
Això qualsevol persona, quan vol comprar alguna cosa, i sobretot quan s’estan 
administrant els diners dels demès. Res més, gràcies.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Agrair-li la seva dedicació a 
la butxaca del contribuent. Li ben asseguro que aquesta ha estat una despesa en 
benefici del contribuent, precisament. Per tant, això no ho pot posar en dubte perquè 
estaria faltant a la veritat la senyora Casals. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Bé, sobre aquest punt, per si no ho saben els columbaris són 
uns recipients per poder dipositar les cendres d’un difunt, eh? Perquè potser el nom 
pot portar a confusió. Els columbaris són uns nínxols d’un tamany més petit que els 
que es posa un fèretre normal en caixa, què és per dipositar una bossa amb les 
urnes... una urna amb les cendres, perdó. Bé, algun altre punt? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Hi el punt cinc punt sis, 
què és l’acord proposant aprovar inicialment la memòria valorada anomenada 
“Obertura del camí del Camp de Futbol de Torrella”. Senzillament, només és demanar 
poder veure aquest expedient a posteriori del ple, perquè ja que no ens ha estat 
possible poder-lo consultar, doncs tenir l’oportunitat... 
 
Sr. Alcalde-President: Disculpi, algú li ha negat que vostè pot consultar un expedient? 
En tot cas... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No he dit això.  
 
Sr. Alcalde-President: Sí si: ha dit que.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Que no hem tingut la 
oportunitat de consultar aquest expedient. 
 
Sr. Alcalde-President: No ha tingut la oportunitat vostè, però la possibilitat la ha tingut. 
No... el que no... es clar, que no s’entengui que no deixem mirar algun expedient, 
m’explico? Una cosa és que vostè... 
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Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No volia pas donar a 
entendre això, sinó que no ens ha estat possible veure aquest expedient... 
 
Sr. Alcalde-President: D’acord 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: ... I que, com que és 
avui que s’ha de fiscalitzar i teníem oportunitat de veure’l i no ens ha estat possible, 
demanem doncs que el podem veure sense haver-ho de demanar per escrit i... 
 
Sr. Alcalde-President: Cap inconvenient. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: “Vale”. 
 
Sr. Alcalde-President: És un expedient que poden accedir en qualsevol moment. Si vol 
alguna explicació en aquest moment, també li podem donar.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Bé suposo... sabem tots 
que és el camí que s’ha de fer que voreja la Carretera, més que res doncs per veure 
com s’ha projectat i això... 
 
Sr. Alcalde-President: Cap inconvenient.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Si em vol donar alguna 
explicació doncs també li agrairé. Serà informació que ja la tindrem a l’avançada. 
 
Sr. Alcalde-President: Aquest camí és aquell que varem comentar, no sé si en alguna 
comissió informativa... bé, en algun moment sé que amb vostè ho vam comentar i amb 
els seus companys... És, a resultes de l’expedient de regulació de la finca amb els 
propietaris que varen fer la venda, que són els de part posterior de la finca actual. I és 
una servitud de pas que hi havia creada, i el que fa és col·locar-ho en un lloc on 
molesta sensiblement menys al propietari. Aquest expedient el pot consultar, quan 
vostè vulgui, i a partir d’aquí si li genera més dubtes... el demana.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Doncs més que res això: 
una mica tècnicament com serà fet; quina amplada tindrà; quin tractament de paviment 
hi haurà?... bé, doncs veure una mica doncs això... 
 
Sr. Alcalde-President: Doncs el pot veure quan desitgi.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Val, moltes gràcies. I ja 
l’últim punt és una pregunta perquè ens ha sorprès una mica, i voldríem saber 
exactament si és que és un error, o bé és que és així. És el nou punt tres, què és 
l’autorització d’ús de l’aula a l’Escola de Música per l’entitat “Agrupació Coral de Sant 
Fruitós”. Doncs que han demanat utilitzar una de les aules per fer l’assaig de 
Caramelles; i ens ha sobtat el punt tercer (en la part primera del punt tercer), que diu 
que es condiciona deixar aquesta aula al fet doncs que l’entitat disposi d’una 
assegurança de responsabilitat civil. La meva consulta és: això ha sigut un error, o és 
que realment a l’entitat se li demana l’assegurança de responsabilitat civil per poder 
utilitzar una aula de l’Escola de Música? 
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Sr. Alcalde-President: Sobre aquest punt la regidora Marta Flotats li comentarà.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Bé jo aquest punt el.. vull dir 
sé que està aquí, perfectament, però és un punt que van afegir després a dalt a 
Secretaria. En tot cas, a totes les entitats quan fan activitat se’ls hi requereix una 
responsabilitat civil. I ells disposen d’una responsabilitat civil, amb lo qual vaig 
entendre que era lo habitual de cada vegada que fem una activitat amb una entitat.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Bé, això que acaba de 
dir vostè realment s’exigeix a les entitats quan demanen fer ús d’un espai públic a l’aire 
lliure, perquè l’assegurança municipal no cobreix els actes en espais oberts que 
organitzin terceres persones que no sigui el propi Ajuntament. En canvi, jo tenia entès 
que en edificis municipals això no s’havia fet mai. I, de fet, això no s’ha fet mai. És la 
primera vegada que demanem la responsabilitat civil a una entitat per utilitzar una sala. 
Llavors jo em pregunto: si això ha de ser una norma a partir d’ara, cada vegada que 
una entitat demani una sala del Nexe per fer-hi una reunió, si també li exigirem la 
responsabilitat civil.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: I en aquest cas l’edifici de 
l’Escola de Música té una responsabilitat civil: vull dir, que ja té unes assegurances 
que cobreixen aquestes coses. Amb lo qual, jo de veritat és que desconec perquè està 
aquí.. pensava que era lo habitual. Tampoc m’havia trobat amb cap altra situació. No 
sé si el Secretari ens pot donar un cop de mà amb aquest tema.  
 
Sr. Secretari: Hauria de mirar l’expedient. En principi està aquí l’expedient... L’Àrea de 
Cultura, com totes, i suposo que van agafar això de qualsevol... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: “De otra al aire libre”. Si 
és així, ens “alivia” pensar que sigui així.  
 
Sr. Secretari: No és un tema baladí que qualsevol entitat que demani fer un acte a un 
edifici municipal tingui la seva cobertura perquè si passés qualsevol cosa, la cobertura 
municipal cobreix el servei que prestem, no la resta. En principi, i sense estudiar el 
cas.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: De tota manera els 
altres punts ja deien que l’entitat es feia responsable de qualsevol desperfecte que 
pogués haver... Vull dir que això... senzillament comentar-ho perquè m’ha estranyat  i 
he pensat: bé, potser que sigui una incorporació nova; por ser que l’edifici de les 
Monges l’assegurança no cobreixi a entitats externes... era per això la pregunta. 
Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: De res. Algun altre punt? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Si, sobre la Junta de 
Govern del dia 18 de febrer, hi ha el punt quatre punt u, què és l’aprovació de les 
modificacions introduïdes al projecte de connexió de clavegueram en alta al Polígon de 



 
  
  
  
  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 
 

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

 

19 

Santa Anna. Volia demana’ls hi quins són els canvis que s’han fet, perquè a l’acord no 
ho especifica. I si ens podrien explicar una mica quins són aquests canvis. 
 
Sr. Alcalde-President: Sí, busquem al document de treball de la Junta de Govern el 
punt quatre punt u (...). Bé, en el desenvolupament del text d’aquest punt... sí, aquest 
és el col·lector que es va fer... el col·lector general de sortida d’aigües de clavegueram 
des del Polígon de Santa Anna (com diu aquí) fins a... en direcció a l’estació 
depuradora d’aigües residuals. El text diu que s’autoritza l’empresa que iniciï les obres 
d’aquest projecte de connexió del clavegueram en alta. Es va fer una acta de 
comprovació, replanteig i inici d’obres.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: A l’acord és “Donar-se 
per assabentat de les modificacions”.  
 
Sr. Alcalde-President: Sí sí, donar-se per assabentat de les modificacions introduïdes 
en el projecte de connexió... Exacte sí. El traçat, un cop fet el replanteig inicial hi ha un 
punt on es decideix modificar sensiblement el recorregut, perquè els afectats... els 
propietaris afectats per la infraestructura (en aquest cas doncs un dels propietaris), 
presenta una al·legació en el sentit què el traçat previst afecta la seva propietat i es 
veu que pot fer-se la modificació d’aquest recorregut sense alterar la seva 
funcionalitat, de tal manera que no s’afecti en aquest punt. Aquesta... aquest 
aclariment de l’afectació de la propietat, d’aquests propietaris que fan la seva 
al·legació, el que porta és a fer la modificació en el projecte d’aquest recorregut perquè 
quedi constatat quin és el recorregut definitiu; i perquè lògicament el propietari que 
insta aquest aclariment d’aquest recorregut i d’aquesta modificació doncs quedi palès 
que s’ha fet. Per tant, la modificació és per modificar sensiblement el recorregut per no 
afectar de forma... no crear una afectació sobre una propietat no prevista.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: De res.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Hi ha també un compte 
de liquidació definitiva del projecte de compensació del pla parcial de El Grau, a 
continuació d’aquest, no sé si és... 
 
Sr. Alcalde-President: Quatre punt dos.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: També doncs s’aprova 
inicialment el compte de liquidació definitiva, però el text no recull quina és aquesta 
liquidació i ens agradaria doncs conèixer-la. 
 
Sr. Alcalde-President: La Junta de Compensació del Grau presenta un compte de 
liquidació definitiu. Aquest compte de liquidació definitiu, en principi s’ha d’aprovar 
inicialment perquè llavors es pugui donar trasllat als diferents integrants de la Junta de 
Compensació perquè facin les al·legacions pertinents a fer (si és que hi ha alguna). 
Aquest compte de liquidació, en el detall numèric, està a l’expedient. Evidentment no 
està transcrit a l’acord aquest perquè jo igual, no em voldria equivocar però estem 
parlant de 500 documents i per tant és inviable... hi ha la transcripció dels acords. Es 
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pot consultar. Si ho venen a consultar agafin-se una bona estona perquè entre 
factures, documents de pagaments i la relacions doncs igual estem parlant de 500 
papers... i el què es fa en aquesta aprovació inicial doncs és això: és donar trasllat de 
tota aquesta documentació a qui hagi de fer, si s’escau, les al·legacions pertinents. I 
aquest és el detall, però el detall de les xifres... no... és un document imagini’s  de 500 
pàgines que no queda transcrit, lògicament, en l’acta. No sé si li he aclarit el que em 
demanava. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Bé, mirarem l’expedient 
perquè si que aquest compte de liquidació penso que ens afecta i cal doncs mirar-se’l 
bé. 
 
Sr. Alcalde-President: Jo li puc dir, per la seva tranquil·litat, que ens l’hem mirat bé. 
Que ens afecta ho sabem... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No no, és clar és que 
l’estem aprovant inicialment però l’Ajuntament li està donant el seu vist-i-plau... 
 
Sr. Alcalde-President: Si la Junta de Govern del dia quatre... del dia 18 de febrer va 
aprovar inicialment aquest compte de liquidació, és per què ens ho vam mirar. Això li 
vull traslladar que tingui vostè aquesta tranquil·litat. No aprovem les coses sense 
mirar-les. És una aprovació inicial i, a partir d’aquí a més a més també dir-li que 
l’Ajuntament ha estat el primer en tenir un informe on ja presenta algunes 
observacions sobre aquest compte de liquidació. Per tant, per fer aquestes 
observacions sobre el compte de liquidació el primer que s’ha de fer és aprovar-lo 
inicialment. Si no, no hi ha possibilitat de fer aquestes observacions o al·legacions. Per 
tant, en l’expedient també ho veurà, quan ho consulti, que hi ha un informe del propi 
Ajuntament on ja hi posem de manifest que hi ha una sèrie de punts dels quals ja 
demanem més informació, o fins i tot la retirada d’algun document que entenem que 
no hi ha de ser. Per tant, veurà que allà hi ha una sèrie de punts que l’Ajuntament ja 
presenta. I torno a repetir per la seva tranquil·litat: crec que ens l’hem mirat força bé.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Molt bé. El punt cinc 
punt quatre hi ha una pròrroga de la tramitació per aportar documentació... bé, l’acord 
és prorrogar durant quinze dies més el termini per la realització, presentació de 
documents... però realment és un acord en què és impossible saber de què s’està 
parlant. Si ens poden dir exactament de què va, que segurament potser no és res de 
rellevància, però com que no hem pogut esbrinar a què es referia aquest acord, doncs 
saber exactament de què s’està parlant i si potser en propers redactats es pogués 
posar una mica més explícit.  
 
Sr. Alcalde-President: A mi em sap greu que torni a semblar que amaguem alguna 
cosa. És a dir, quan vostè diu “no m’ha estat possible”, deu ser perquè no ha consultat 
l’expedient. Perquè si vostè hagués consultat l’expedient li hagués estat possible. Per 
tant, jo li pregaria que quan vostè diu “No ens ha estat possible conèixer el detall”, 
vostè afegeixi “No m’ha estat possible conèixer el detall perquè no he tingut temps de 
mirar-me l’expedient”, per exemple. Perquè si no dóna a entendre (o pot donar a 
entendre) què és que aquí amaguem algun tipus d’informació. Els expedients estan a 
l’abast els dies necessaris i legalment establerts perquè els regidors els puguin veure.  
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I les transcripcions de les actes perquè tinguin 70 folis i no tinguin 500 o 600, 
evidentment no es transcriu tota la documentació dels expedients, perquè abans 
mateix he parlat d’un expedient que té 500 pàgines. Per tant, el que s’ha de fer és 
consultar l’expedient. No traslladarem la transcripció total i absoluta de tots els 
expedients en una acta de la Junta de Govern. No obstant això li donarem tota la 
informació referent al punt cinc punt quatre de pròrroga en la tramitació d’aportació de 
documentació referent a l’expedient 003/2013, què és un expedient d’activitats. El 
regidor Tomás Casero li dirà molt gustosament la informació sobre aquest punt.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Gràcies. Si vostè llegeix 
l’acord, el punt primer és “prorrogar durant un mes més el termini de presentació dels 
documents i realització de les mesures correctores que ja es van requerir amb data 27 
de desembre de l’any 2012”. Això estem parlant d’un establiment públic que tenia una 
sèrie de deficiències que s’havien d’esmenar. Que se’ls hi va demanar que fessin 
l’esmena; i com ens van dir que no havien tingut prou temps per poder-les fer, els hi 
vam donar aquesta pròrroga del mes aquest, en el ben entès que era un temps 
prudencial, era un temps raonable i que no afectava cap mena de tipus de seguretat. 
Més que res per l’època de l’any en què estem. Si vol més dades, doncs segurament 
que vostè mateixa les podrà comprovar en l’expedient.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Moltes gràcies senyor 
Casero. Senyor Batanés, en cap moment he volgut fer entendre que es vulgui amagar 
res.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Senzillament és que les 
Juntes de Govern hi ha moltíssims acords, i si tots els acords tinguessin tan poca 
informació, hauríem de consultar tots els expedients. Llavors, si hem de venir aquí a 
consultar tots els expedients, primer, des de Secretaria no faran una altra cosa que 
donar-nos expedients... 
 
Sr. Alcalde-President: No... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: I nosaltres no faríem res 
més que consultar expedients, que tampoc és la feina que ens toca... 
 
Sr. Alcalde-President: No es preocupi que si vostè ve consultar tots els expedients, 
des de Secretaria ja li garanteixo jo que estaran a la seva disposició, i en tot cas no es 
preocupi... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Em sembla que no és 
necessari, l’únic que estic dient és que si tots els punts tinguessin tan poca informació, 
hauríem de fer això, i l’únic que estic demanant és que aquests punts on no hi ha 
informació doncs que fos una mica més explícit per no haver-ho de demanar, i ja està.  
 
Sr. Alcalde-President: El sistema de transcripció dels acords de les juntes de governs 
són correctes; són suficients; i sobretot sobretot es tracta de no malversar papers. I 
respecte que vostè pugui consultar: vostè i qualsevol dels regidors convergents, els 
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expedients... no es preocupi per Secretaria que té la capacitat suficient per afrontar 
tots els expedients que se li puguin demanar. Un altre punt que li puguem aclarir? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí, l’últim. És el punt nou 
punt tres sobre prestació de treballs en benefici de la comunitat. Estem parlant d’una 
persona doncs que ha de complir un treball en benefici de la comunitat, i doncs se li 
assigna un treball de suport a la Residència Municipal, de dilluns a divendres quatre 
hores diàries. Volíem saber si aquesta persona està fent aquest treball, perquè havia 
de començar el 23 de febrer i si ha fet algun treball a part d’aquest.  
 
Sr. Alcalde-President: La regidora Cristina Murcia li contestarà.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Bona nit, m’ho estic 
mirant Mercè. En principi, si marca que havia de començar el 23 de febrer entenc que 
ha de ser així. Però estic dubtant perquè tenim... estem tenint una persona que està 
complint treballs en bé de la comunitat i ho està fent en caps de setmana. Per tant, 
demà al matí t’ho acabo d’explicar en concret i de confirmar-te aquestes dades que 
posa aquí.  
 
Sr. Alcalde-President: Molt bé, doncs que sigui així. Un altre punt? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: No, ja està. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: D’acord, doncs fins aquí el punt número quatre de l’ordre del dia 
del Ple d’avui. Passem al punt número cinc.  
 
 

5. Informació de les regidories.  
 
Sr. Alcalde-President: Com és de costum doncs en aquest punt es destaquen aquelles 
informacions de les regidories que poden tenir un interès principal per la ciutadania de 
Sant Fruitós. Passo la paraula als regidors que expliquin aquests punts. En primer 
punt, el regidor Agustí Masana farà explicació d’un parell de punts. Agustí? 
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Bona nit de nou. 
Dos apunts breus. Des d’aquesta regidoria, i seguint la política municipal d’optimització 
de recursos (i per tant, de diners), hem procedit a donar de baixa un dels vehicles de la 
Policia Local, degut a la ràtio elevada que teníem quan vam entrar a Govern. Teníem 
un total de set vehicles policials per onze agents més un comandament, la qual cosa 
també feia agafar una percepció errònia de l’excés de policia. Per aquesta raó, doncs, 
hem rescindit el contracte d’arrendament, repeteixo, d’un cotxe patrulla; i també es va 
donar de baixa en el seu moment una motocicleta. Val a dir que aquest fet no reduirà 
l’eficàcia, ni en la qualitat ni en el servei, ja que tot i la reducció d’aquests mitjans, el 
cos té actualment encara un cotxe patrulla; un tot terreny (que aquest s’està equipant, 
s’està optimitzant i per una millora de servei i perquè sigui més polivalent); disposem 
encara de dos quads i d’un altre cotxe de patrulla que, tot i donada la seva antiguitat, 
també fa tasques de reforç. Això per un cantó. Val a dir, en tot cas, també que ara 
estem pendents de valorar un post peritatge que ens queda, però podríem parlar que 
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això suposarà uns estalvis per a les arques municipals d’entre uns sis mil o set mil €. 
Això és una mica provisional perquè ens falta valorar aquesta despesa, encara.  
 Per altra banda, i com ja és habitual, un any més hem aprovat el programa de 
manteniment i inversions pel Pla de Prevenció d’Incendis de Sant Fruitós de Bages per 
l’any 2013, per tal que les agrupacions de defensa forestal (en aquest cas, l’Agrupació 
de Defensa Forestal Pla de Bages), pugui concórrer a la convocatòria de subvencions 
per la prevenció d’incendis forestals. Enguany, el pressupost d’execució que es 
sol·licita puja un total 5.950 €, i seria pel repàs de manteniment i neteja de vores del 
Camí de les Oliveres, a Sant Jaume Dolzinelles; i també del repàs del manteniment i 
neteja de vores del Camí dels Tres Salts, a Viladordis; i la Pedrera del Lleig. En 
principi res més, gràcies. 
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies, Agustí. El regidor Tomás Casero també ens donarà 
informació sobre tres punts.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí, jo... el primer punt és 
una baixa d’un vehicle municipal. Tothom sap que vam fer l’adquisició d’una furgoneta, 
per tant havíem de donar de baixa la furgoneta antiga, que es la que vam modificar. Es 
tracta d’una furgoneta Renault Solty, amb una matrícula bastant antiga, i ja l’hem donat 
de baixa per reciclar. També hem donar de baixa la pòlissa d’assegurança d’un vehicle 
dúmper que teníem de la marca Piquersa, perquè amb els canvis de normativa se’ns 
ha quedat una mica obsoleta i estem... hem donat de baixa la pòlissa d’assegurança 
en el ben entès que si podem fer algun tipus d’adequació perquè pugui tornar a ser 
servible, i si no la donaríem de baixa de forma definitiva. I estem en aquest impàs.  
 La segona notificació que us volíem donar era la d’unes certificacions d’uns 
treballs executats per Aigües de Manresa, en temes d’instal·lació tant de clavegueram 
com d’abastament. Amb un total de 45.470 €, hi ha la recepció de les obres de 
certificació de reposició de la xarxa del camí de la Fonteta (d’aquí de Sant Fruitós); uns 
treballs de reposició de la xarxa d’aigua potable al carrer Moragues (de la urbanització 
de Pineda); la reposició de la xarxa del carrer Bon Veí, al costat del carrer dels Jocs 
Olímpics (també a Pineda de Bages); i la substitució d’un tram de xarxa del carrer 
Empordà, a la plaça dels Ocells (també a Pineda de Bages). Com deia abans, el total 
d’aquestes actuacions puja a 45.470 €.  
 I la tercera cosa és... bé... reafirmava una petició que... abans la dit el senyor 
Alcalde sobre l’aprovació de proposta de millora i arranjament del camí de Viladordis 
per tal que el Consell Comarcal faci la sol·licitud d’ajut del PUOSC, del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya. Això es va fer; en principi, sembla ser que podem ser 
optimistes perquè puguem fer alguna actuació al camí aquest de Viladordis. A data 
d’avui encara no estem en disposició de dir quina serà l’actuació i com es farà, però 
tenim bones perspectives que es pugui fer un arranjament del camí. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Tomàs. Li passo la paraula al regidor Isidre 
Malagarriga, perquè també ens expliqui algun punt.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, regidor del grup municipal GfP: Si, hola bona nit. Bé, 
només dir-vos que en el Camp de Futbol, com bé molts sabeu ara tenim l’Escola de 
Futbol, i donat que també necessitaven unes oficines i alguns llocs per guardar 
material i ja ho tenien tot molt ple, doncs vam comprar uns mòduls prefabricats a 
l’empresa Pedra Stocs. Com molt bé sabeu va tancar i els tenia allà, doncs ens els va 
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vendre a un preu que ens semblar que estava prou bé. Simplement és això: els vam 
comprar; el cost són 2.750 € més IVA tots dos mòduls; i ara doncs ja estan acabant de 
ficar-hi la llum i el telèfon, i els pintarem una mica. Un servirà per oficines i l’altre per 
magatzem i per guardar material dels nanos... tot el material esportiu que necessiten 
allà. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies Isidre. Ara li passo la paraula a la regidora Cristina 
Murcia.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Hola de nou. Si em 
permet l’Alcalde, podria aclarir una cosa de la consulta que m’ha fet abans la Mercè, 
de la Junta? Són dos minuts.  
 
Sr. Alcalde-President: No correspondria. Ja li farà demà.  
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: “Vale, vale”, doncs 
cap problema. Bé, des de la Regidoria de Serveis Socials comentar-vos els imports 
corresponents als diferents ajuts atorgats a les tres juntes de les quals avui donem 
compte. En quant als ajuts atorgats a primera necessitat, l’import són 2.049,52 €; 
diners que van destinats majorment a cobrir necessitats de primera instància com són: 
subministres, alimentació i també despeses derivades de la vivenda. Comentar també 
que, dins d’aquest import, també hi ha inclosos bonificacions per l’ús del menjador 
social que tenim ubicat a la Residència.  
 En la línia dels ajuts de material escolar, l’import d’aquesta... dels ajuts totals de 
les tres juntes, perdó, són 531,35 €. I res més. 
 
Sr. Alcalde-President: La regidora Marta Flotats comentarà també algun punt. 
 
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Bé, doncs informar-vos que 
s’ha signat un conveni amb l’empresa Free disseny, que és l’empresa que actualment 
ens fa els cursos d’informàtica per adults. Aquest conveni té la finalitat que aquesta 
empresa pugui realitzar altres cursos d’informàtica (que no “s’assolapin” amb els que 
es fan a través de l’Ajuntament), per tal que puguem tenir una oferta més àmplia en 
aquest àmbit per la nostra població, i sobretot pensant en què avui dia hi ha molt índex 
d’atur i molta gent que necessita formació.  
 D’altra banda, comentar-vos que la setmana que ve rebreu tots les Agendes de 
Primavera. Tenim una agenda molt lluïda, de la qual podem destacar dues actuacions, 
que seran la del Mag de Larí, i l’obra de teatre de Lluís Soler, que esperem que siguin 
del gust de tothom i que puguem repetir a la temporada de tardor. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: En aquest punt de l’Agenda, no se si la Manoli Martín, també 
per l’àrea de Joventut, hi pot haver algun punt que interessi.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora grup municipal Imagina’t: Si, hola bona nit. Bé, 
m’agradaria destacar dins del programa primavera, les activitats que tenim des del 
Punt Juvenil. Destacar que fem el Nivell I de monitor de guitarra; l’any passat es va fer 
el nivell zero que va tenir molt bona acceptació, i aquest any repetim. De fet, tornem a 
repetir també el taller de conversa d’anglès; i aquest any tenim, com a novetats: un 
taller d’intel·ligència emocional per a joves; i un taller de maquillatge, que hem pensat 
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que podria ser molt interessant, donat que els joves fan ús del Teatre de la Sala 
Cultural, doncs tant per la representació de l’obra de Final de curs de l’Institut, com el 
Grup que tenim a l’Accent, que també ens fa una obra de teatre. Per la meva part res 
més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies. Acabem el punt número cinc d’informació de les 
regidories, i passem dins les mocions.  
 
 

 MOCIONS 
 

6. Moció que presenta el Grup Municipal IMAGINA’T Sant Fruitós – AM, en 
defensa de l’autonomia local i del règim competencials local de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Sr. Alcalde-President:  El punt número sis és una moció que presenta el Grup 
Municipal IMAGINA’T Sant Fruitós – AM, en defensa de l’autonomia local i del règim 
competencials local de la Generalitat de Catalunya. Passo la paraula al portaveu 
d’Imagina’t perquè ens exposi la moció.  
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Bona nit de nou: 
 
“Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer 
d’enguany, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va 
anunciar les principals característiques de la reforma de l’administració local que el 
govern de l’Estat pretén impulsar properament.  
 
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, 
pendents de veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que 
indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol 
pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les competències exclusives 
que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com s’estableix a 
l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou 
atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i 
d’eficiència financera.    
 
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre 
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és 
inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació 
dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a 
la ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el 
consens del món local i que respongui als models d’organització de l’administració del 
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segle XXI. Per això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de 
Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.  
 
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des 
del propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Sant Fruitós 
de Bages d’aquesta necessitat, el grup municipal Imagina’t Sant Fruitós proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències 
exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a aquesta defensa.   
 
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de 
Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una 
possible reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i 
les competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de 
Catalunya.    
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una 
proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament 
de Catalunya en el termini de temps més curt possible.    
 
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que 
pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les 
realitats diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del 
Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els 
partits amb representació a les cambres legislatives esmentades. “ 
 
Sr. Alcalde-President: Moltes gràcies Agustí Masana. Dono ara el torn de paraula als 
portaveus dels diferents grups municipals perquè diguin el que hagin de dir sobre 
aquesta moció. Senyor Casero? 
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Gràcies. A veure, nosaltres 
evidentment donarem suport a aquest moció. No deixa de ser una continuació d’una 
moció que anteriorment també vam aprovar al Ple Municipal. Per tant estem 
plenament d’acord amb aquesta moció, en el sentit que hi ha una agressió frontal 
contra els ajuntament d’arreu de l’Estat.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies. Marta Flotats? 
 
Sra. Marta Flotats Riera, regidora grup municipal GfP: Com és habitual els regidors de 
Gent fent Poble votarem de manera individual aquesta moció.  
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Sr. Alcalde-President: Per part de Convergència i Unió? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora grup municipal CIU: Sí, bé. Comentar que estem 
d’acord amb la moció presentada pel grup Imagina’t, i comentar també que el Govern 
de la Generalitat ja fa temps que està treballant en l’avantprojecte de llei de governs 
locals, i que ha de ser aprovada. En pocs dies, segurament ha de quedar enllestida. El 
nostre vot, evidentment, serà favorable.  
 
Sr. Alcalde-President: Abans de votar, alguna consideració ara que sap, senyor 
Masana, el que opinen els portaveus? 
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Bé, no 
m’esperava menys. Suposo què és una cosa que ens afecta a tots, governi qui 
governi. I, per tant agraeixo que el vot sigui positiu per part de tothom.  
 
Sr. Alcalde-President: D’acord, gràcies. Procedim a la votació.  
 
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió. 

 
 
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
7. Desestimar el recurs de reposició interposats contra l’acord de ple de 

12 de setembre de 2007 pel qual es determina el cost definitiu de les 
obres i les quotes definitives de les contribucions especials per raó de 
les obres de la xarxa de sanejament de Les Brucardes i contra l’acord 
del Ple de 9 de gener de 2013, a resultes de la notificació de nou  de 
l’acord en compliment de la sentència núm. 305 de 15 d’octubre de 
2012 del JCA núm. 13, dictada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 30/2008-A i acumulats. 

 
 

Sr. Alcalde-President: Passem al punt número set de l’ordre del dia. Dins de la 
Comisió de Presidència i Serveis Centrals. Aquest punt és el de desestimar el recurs 
de reposició interposats contra l’acord de ple de 12 de setembre de 2007 pel qual es 
determina el cost definitiu de les obres i les quotes definitives de les contribucions 
especials per raó de les obres de la xarxa de sanejament de Les Brucardes, a resultes 
de la notificació de nou  de l’esmentat acord en compliment en compliment de la 
sentència núm. 305 de 15 d’octubre de 2012 del JCA núm. 13, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 30/2008-A i acumulats. Desestimar la petició del retorn 
de l’import de les quotes de les contribucions especials indegudament ingressades.  El 
Secretari ens llegeix la part dispositiva d’aquest punt: 
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“ Atès que en dates 15 de febrer (registre d’entrada núm. 723); 21 de febrer de 2013 
(registre d’entrada núm. 795); 26 de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 840) i 28 
de febrer de 2013 (registre d’entrada núm. 880) tenen entrada en aquest Ajuntament 
els escrits presentats pel Sr. XXX i altres 54; pel Sr. XXX i altres 5; pel Sr. XXX i altres 
3 i per la Sra. XXX, respectivament, en el qual exposen que : 
 
“I.- (...) li han estat notificats els acords presos pel ple de l’Ajuntament, en sessió 
celebrada el dia 9 de gener de 2013, en virtut dels quals en compliment de la  
sentència ferma núm. 305, de 15 d’octubre de 2012, dictada pel Jutjat contenciós 
administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 30/2008-A i acumulats, es torna 
a fixar el cost definitiu de les obres de construcció de la xarxa de clavegueram de la 
urbanització de Les Brucardes en la quantitat de 2.195.103,55 € i el repartiment de les 
contribucions especials segons els criteris aprovats pel ple de 19 de juny de 2002 i 
s’aprova el padró de contribuents que determina les quotes definitives, així com 
procedir a girar les liquidacions que procedeixin a cadascun dels subjectes passius.  
 
II.- I que a través d’aquest escrit i seguint les indicacions que es fan a la notificació 
tramesa, passa a interposar recurs de reposició contra els acords municipals presos 
pel ple de l’Ajuntament en data 12 de setembre de 2007 i 9 de gener de 2013 (...)” 
 
Atès que, igualment, en data 15 de febrer  (registre d’entrada núm. 722); 21 de febrer 
de 2013  (registre d’entrada núm. 794); 26 de febrer (registre d’entrada núm. 839) i 28 
de febrer (registre d’entrada núm. 879) tenen entrada en aquest Ajuntament els escrits 
presentats pel Sr. XXX i altres 54; pel Sr. XXX i altres 5, pel Sr. XXX i altres 3 i per la 
Sra. XXX, respectivament, en el qual exposen que :  
 
“El Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, en el reca- núm. 30-a, 
interposat pel Sr. Jorge Andreu Rius i altres i els corresponents recursos acumulats, va 
dictar la seva sentència núm. 305 de data 15 d’octubre de 2012, que ha anul·lat les 
liquidacions i quotes definitives de les contribucions especials practicades en relació a 
les obres de la xarxa de sanejament de Les Brucardes, aprovades per acord del ple de 
12 de setembre de 2007.  
 
Aquesta sentència ha esdevingut ferma al no haver estat recorreguda i així ha estat 
declarat pel propi Jutjat i per tant totes les actuacions a partir de les notificacions de les 
liquidacions tributàries restant anul·lades i s’han de tornar a notificar en forma i amb 
tots els seus requisits. 
 
Segon.- Que sense perjudici de reservar-se la impugnació de les liquidacions i quotes 
definitives, un cop es notifiquin correctament amb expressió dels recursos procedents, 
s’escau que com a conseqüència de l’esmentat pronunciament judicial fem tornar a 
notificar les liquidacions i obrir un nou període de pagament voluntari i, per tat, la 
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devolució de les quotes indegudament ingressades amb  els corresponents interessos 
legals fins la data de l’efectiva devolució. 
 
Conseqüentment, us SOL·LICITEN  
 
Que rebent aquest escrit sigui admès i, en els seus mèrits es procedeixi a retornar-li 
l’import de les quotes indegudament ingressades amb més els corresponents 
interessos des de la data de l’ingrés.” 
 
Atès que la resolució d’aquests recursos i de la petició de la devolució de les quotes 
correspon al Ple de l’Ajuntament, al ser l’òrgan que va dictar l’acord recorregut; i que el 
termini per resoldre i notificar la resolució és d’un mes.  
 
Vist l’informe del Secretari de 1 de març de 2013, sobre els recursos presentats i la 
petició de devolució de les quotes de les contribucions especials. 
 
Atès que el Ple és l’òrgan a qui correspon resoldre i vist el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals de data 7 de març de 2013,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar els recursos de reposició presentats per Sr. XXX i altres 54 
(Registre d’Entrada núm. 723 de 15.02.2013); pel Sr. XXX i altres 5 (Registre 
d’Entrada núm. 795 de 21.02.2013); pel Sr. XXX i altres 3 (Registre d’Entrada núm. 
840 de 26.02.2013)  i per la Sra. XXX (Registre d’Entrada núm. 880 de 28.02.2013), 
respectivament, contra els acords adoptats pel  Ple de l’Ajuntament de 12 de setembre 
de 2007, pel qual es va fixar el cost definitiu de les obres de construcció de la xarxa de 
clavegueram de la urbanització de les Brucardes, d’aquest municipi, s’aprovà el padró 
de contribuents i es va procedir a girar les corresponents liquidacions definitives, així 
com desestimar el recurs de reposició contra l’acord del Ple de 9 de gener de 2013 pel 
que s’acorda notificar el nou l’acord de 12 de setembre de 2007, en compliment de la 
sentència núm. 305 de data 15 d’octubre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13  dictada en el recurs núm. 30/2008-A i acumulats, pels motius que figuren a 
l’informe de la Secretaria de data 1 de març de 2013, que figura a l’expedient, i que es 
dóna per reproduït.  
 
Segon.- Desestimar la petició de la devolució de l’import de les quotes ingressades 
per contribucions especials presentades per Sr. XXX i altres 54 (Registre d’Entrada 
núm. 722 de 15.02.2013); pel Sr. XXX i altres 5 (Registre d’Entrada núm. 794 de 
21.02.2013); pel Sr. XXX  i altres 3 (Registre d’Entrada núm. 839 de 26.02.2013)  i per 
la Sra. XXX (Registre d’Entrada núm. 879 de 28.02.2013), respectivament, pels motius 
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que figuren a l’informe de la Secretaria de data 1 de març de 2013, que figura a 
l’expedient, i que es dóna per reproduït.  
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que 
procedeixin.  “ 
 
Sr. Alcalde-President: Bé, sobre aquest punt, com ja queda palès en l’enunciat és un 
punt que ve de lluny, perquè estem parlant d’un acord de ple de setembre de 2007. En 
tot cas, entenc que en la lectura tant de l’enunciat en si mateix (ja ampli), i els punts 
que s’han llegit d’acords, queda bastant explicitat el que es decideix en aquests punts. 
En tot cas ara passo la paraula als portaveus perquè puguin comentar els aspectes 
sobre aquest punt.  
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Cap observació.  
 
Sr. Alcalde-President: Cap observació, tampoc? 
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: D’acord amb el que ha dit 
el senyor Alcalde, aquest com que és un tema que ja ve d’antuvi, doncs seguim el 
procés.  
 
Sr. Alcalde-President: Mercè, res a comentar?  Per tant, passem a votar el punt 
número set.  
 
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió. 
 

 
8. Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’Associació Radio Sant 

Fruitós per l’ús de les instal·lacions de la Radio municipal.  
 
Sr. Alcalde-President: Punt número vuit: aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i 
l’Associació Radio Sant Fruitós per l’ús de les instal·lacions de la Radio municipal. La 
part dispositiva. 
 
“ Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és titular en el seu patrimoni del bé 
immoble denominat Emissora Municipal / Edifici Radio Sant Fruitós (referència 
inventari 128.3.1) com a immoble de naturalesa urbana afectat, pel que fa al seu 
aprofitament, al servei públic de ràdio municipal (inscrit al Registre de la Propietat de 
Manresa amb dades: volum 926, llibre 43 de Sant Fruitós de Bages, Foli 229, finca 
1498). 
 
Atès que conforme s’estableix a l’article 57.2 del decret 336/1988 “l’ús privatiu que no 
comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a 
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió 
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precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a indemnització, 
si s’escau”. 
 
Atès que la competència per l’atorgament de llicències correspon a l’Alcalde d’acord 
amb els articles 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i a l’art. 60 del decret 336/1988, trobant-se la mateixa delegada a favor de 
la Junta de Govern Local conforme al decret de 7 de juliol de 2011. 
 
Atès que tot i l’establert a l’article 58 del decret 336/1988 no s’ha establert la percepció 
de preus públics per aquest tipus d’ús i no es troba inclòs com a fet imposable en 
l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial d’instal·lacions municipals. 
 
Atesa la voluntat d’aquesta Corporació respecte a la reactivació del servei municipal 
de radio mitjançant la reobertura de les instal·lacions i amb l’objectiu d’assolir una 
situació d’emissió estable de programació. 
 
Atesos els antecedents obrants a l’expedient respecte a la forma de gestió d’aquest 
servei en etapes anteriors de forma directa amb col·laboració amb entitat local sense 
ànim de lucre  i donat l’estat de tramitació i atorgament d’autorització de caràcter 
definitiva per la realització de l’activitat d’emissió. 
 
Vist el decret d’Alcaldia de data 5 de febrer de 2013 mitjançant el qual es procedeix a 
l’autorització d’accés i ús temporal a precari de les instal·lacions als efectes de 
regulació de les actuacions de col·laboració realitzades per part de l’associació Radio 
Sant Fruitós als efectes de la realització de les actuacions de comprovació dels 
sistemes instal·lats i la configuració de la programació estable per la realització de les 
emissions corresponents d’aquesta programació. 
 
Atesa la voluntat de consolidar aquesta col·laboració i configurar un règim bilateral per 
l’establiment de les condicions aplicables respecte a aquesta autorització d’ús 
d’aquestes instal·lacions amb l’entitat associativa en el marc de les previsions vigents 
respecte als convenis de col·laboració als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i pel Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atesa que en el marc de la configuració d’aquesta voluntat de col·laboració es constata 
que aquesta associació local (segons les finalitats que li són pròpies conforme als seus 
estatuts) és l’única peticionaria d’aquest tipus d’ús, de manera que, en no existir 
pluralitat de sol·licitants no és necessari assegurar els principis d’objectivitat, publicitat i 
concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal com preveu ’article 56.4 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
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Atès la competència corresponent al Ple en relació a l’aprovació de les formes de 
gestió del servei públic conforme l’establert a l’article 22.2.f de la Llei 7/1985 i 
considerant la vis atractiva d’aquesta configuració competencial per la resolució de 
l’expedient proposat en la seva integritat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals 
de data 7 de març de 2013. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Concedir l’autorització d’ús privatiu de les instal·lacions de la Radio Municipal 
ubicades al Parc del Bosquet a l’Associació Radio Sant Fruitós (inscrita al registre 
d’entitats de la Generalitat de Catalunya amb número 48631-J/1) en precari i segons 
les condicions establertes per conveni a subscriure entre l’Ajuntament i l’entitat.  
 
Segon.- Aprovar el text del conveni regulador de la llicència d’ocupació temporal de 
les instal·lacions de la radio municipal que consta com annex al present acord i on 
consta, entre altres qüestions el reconeixement explícit i mutu conforme al qual el 
precarista no resta en relació de dependència respecte de l’ens local cedent. 
 
Tercer.- L’Associació Radio Sant Fruitós es compromet a destinar part de les 
instal·lacions a seu social de l’entitat per desenvolupar-hi les reunions socials i 
dipositar-hi la documentació administrativa que l’entitat genera (preferentment 
aquestes tasques es desenvoluparan en el despatx destinat a les funcions de 
redacció. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquest acord. “ 
 
Sr. Alcalde-President: Molt bé, gràcies. La regidora Manoli Martín (regidora de 
Comunicació) ens explicarà l’abast d’aquest punt.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Sí, bona nit. Primer de 
tot dir que vam començar molt bé però que la wifi ens ha fet un parell de talls. Estàvem 
emetent en Skype; la wifi ens ha deixat penjats (com la majoria de vegades), i llavors 
hem tingut un tall. Per això m’he aixecat; demanar disculpes per aixecar-me. Estava 
gravant el programa; no sé si ells tenen la intenció de fer-lo després en diferit, però dir 
que en directe, aquest Ple no ha pogut ser. Demano disculpes de part d’ells i de part 
meva. Dir una miqueta doncs que la intenció d’aquest acord, dintre del Ple, és regular 
la relació entre l’entitat de Ràdio Sant Fruitós i l’Ajuntament de Sant Fruitós, així com 
els espais i delimitar quins són els drets i les obligacions o deures bàsics de les dues 
parts. Com ja sabeu, al 2012 es va fer una inversió pel tema tècnic. Des del 2005 
s’estaven arrossegant uns problemes d’emissió (des del canvi que es va produir amb 
el sistema TDT), que impedia l’emissió i aconseguir la llicència definitiva del que és la 
Ràdio. Hem pogut fer aquesta inversió al 2012; hem comprat els equips; s’ha demanat 
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els permisos per poder emetre; llavors amb aquest conveni el que volem és regular 
una miqueta l’activitat que es pugui produir, tant a nivell de l’entitat com de les entitats 
que vulguin col·laborar amb ells.  

Dir que a Sant Fruitós sempre hi ha hagut un grup molt dinàmic dins el que és 
Ràdio Sant Fruitós; que el fet d’haver retornat ha fet que aquest grup hagi crescut ; 
que tots son voluntaris; que són amants de la música i de la ràdio; que alguns d’ells ja 
han fet possible el que va ser la transmissió dels pressupostos; que teníem previst fer 
la retransmissió d’aquest ple, però no ha estat possible, i esperem fer-ho d’aquí en 
endavant. Esperem que la col·laboració entre l’entitat de Ràdio Sant Fruitós i 
l’Ajuntament ens permeti acostar totes les sessions plenàries i totes aquelles qüestions 
d’interès pels nostres veïns. Així també esperem que d’altres entitats i veïns del 
municipi s’animin a col·laborar amb Ràdio Sant Fruitós, per poder fer de la Ràdio un 
espai de intercanvi cultural i de les nostres maneres de fer. No sé si el grup municipal 
de Convergència i Unió vol que faci algun tipus d’aclariments. 

 
Sr. Alcalde-President: Bé, primer els portaveus... el portaveu Agustí Masana, alguna 
consideració? El portaveu Tomás Casero? 
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí. Després de la 
introducció que ha fet la companya Manoli Martín, nosaltres des del nostre grup 
municipal ens congratulem de l’obertura de la ràdio; de la continuació de la ràdio (cosa 
que ja feia anys que no teníem). I fem nostre el manifest que hi ha al document quan 
parla que, com a política pròpia, l’Ajuntament de Sant Fruitós figura el foment de 
l’activitat cultural i la participació, la gestió i el coneixement dels assumptes de la vida 
quotidiana amb l’establiment dels canals d’informació. Nosaltres considerem que això 
és molt important: que d’una vegada per totes tota la població de Sant Fruitós pugui 
opinar, i que també pugui sentir la veu de totes les persones que podem, i que poden, 
aportar coses en el ben entès d’aquest foment de l’activitat i de la dinamització de la 
vida del poble. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Mercè Casals, sí? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora grup municipal CIU: Sí. Bé, doncs, només dir-
los-hi en què estem d’acord en el que ha dit el senyor Tomás Casero. També ens ha 
semblat molt bé les explicacions de la regidora, tot i què aquest és un dels expedients 
que no hem pogut consultar (no perquè se’ns hagi prohibit, però no hem tingut ocasió 
de consultar-lo), i per tant se’ns fa una mica difícil... No hem pogut veure els informes 
de l’expedient, doncs per poder fer una valoració del vot. Per tant, la nostra votació 
serà una abstenció. L’entitat que no s’ho agafi com que no ens agrada o no ens 
interessa: al revés. Senzillament hem de ser curosos i responsables amb les nostres 
votacions. I com que no tenim tota la informació que voldríem, dons ens abstindrem 
entenent que aquest conveni quedarà aprovat pel Govern municipal. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies a vostè. Algun afegit abans de votar?  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Sí, aprofito que s’està 
gravant, que ho retransmetrem i que es farà... per fer una mica de publicitat. Dir als 



 
  
  
  
  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 
 

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

 

34 

veïns de Sant Fruitós que la freqüència, pels que no ho sàpiguen, és la 107.5 de la 
FM. Es pot sentir a través d’Internet, per tant no tan sols es queda al que és el 
municipi. Hem aconseguit fer una transmissió d’Internet... bé, hem aconseguit no: han 
aconseguit amb molta feina. Llavors la poden escoltar des de Barcelona, des de 
Terrassa... i més enllà on arribi la wifi o Internet. Dir que també tenen una pàgina a 
facebook, on van actualitzant tots els programes. Actualment tenen una graella que, 
imagino, s’anirà ampliant, que recull una sèrie de programes majoritàriament a les 
tardes (que és quan hi ha més disponibilitat) i als caps de setmana. Entre els 
programes que s’estan fent ara, tenim alguns com “L’altre cantó del mirall”, “Sense 
fronteres”, “La guixeta”, “Full love”, o fins i tot un els dissabtes a les tardes, on una 
nena que es diu Lorena i té onze anys.  
 
Sr. Alcalde-President: No sé si aquestes aportacions que ha fet la regidora susciten 
algun altre comentari per part dels portaveus. No? Doncs Passem a la votació d’aquest 
punt.  
 
VOTACIÓ : Sotmès a votació, s’aprova per SET vots a favor (3 Gfp, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T), CAP en contra (ZERO) i CINC abstencions (5 CIU).  

 
9. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2013. 
 

 
Sr. Alcalde-President: Punt numero nou, aprovar l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit 1/2013. La part dispositiva: 
 
“ Atesa la relació de factures presentades sense consignació pressupostària 
corresponents a l’exercici 2012 i/o anteriors dels pressupostos de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per import de 1.017,97 Euros, en l’expedient que es tramita en 
relació al reconeixement extrajudicial de crèdits a efectuar a l’empara de l’article 60.2 
del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Atesa  la normativa general sobre contractació administrativa recollit en el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, com en les bases d’execució del pressupost de l’any 
2013, així com la resta de normativa en matèria de fiscalització i de comptabilitat, 
regulats al Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de les hisendes locals. 
 
Vist que les factures estan conformades pel Regidor corresponent. 
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Vista la memòria justificativa subscrita pel tècnic del servei i conformada pel Regidor 
corresponent en relació a les despeses objecte de l’expedient. 
 
Vist l’informe de l’Interventor municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals 
de data 7 de març de 2013. 
 
ACORDS : 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits respecte de les factures 
corresponents a exercicis anteriors a l’actual que figuren a l’annex per import de 
1.017,97 Euros pels serveis prestats en anys anteriors al 2013. 
 
Segon.- AUTORITZAR les despeses abans esmentades amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost de l’exercici 2013. 
 
Tercer.- CONTROLAR el procediment d’execució de la despesa i els nivells de 
vinculació jurídica establerts en les bases d’execució del pressupost vigent. 
 

Exercici Orgànica Programa Econòmica NIF tercer Nom tercer Num registre fra Núm.Doc Import 
2012 42 334 22609 39301052D JOSEP Mª BORRAS SANTILLAN F/2012/2529 001295 647,35
2012 42 334 22609 B61789491 TRIFUSIO, PROJECTES CULTURALS, S.L. F/2012/2530 267 370,62

1.017,97IMPORT TOTAL 

ANNEX 1 - DESPESES ADQUIRIDES EN EXERCICIS ANTERIORS A L'EXERCICI 2013 SENSE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ADEQUADA I SUFICIENT 

 

 
Sr. Alcalde-President. Molt bé, aquest punt és un punt evidentment de l’àrea 
econòmica. El regidor Xavier Racero és qui coneix el gruix d’aquest punt, però en tot 
cas és l’aprovació d’aquest reconeixement extrajudicial que afecta dues factures per 
l’import esmentat. Per part dels portaveus? Doncs no havent-hi més aclariment, 
passem a la votació per aprovar aquest punt.  
 
 
 

 

 

VOTACIÓ : Sotmès a votació, s’aprova per SET vots a favor (3 Gfp, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T), CAP en contra (ZERO) i QUATRE abstencions (4 CIU).  

 
 

La regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió Sra. Dolça Olga 
González Recacha s’absenta de la sala i no hi és present durant la 

votació d’aquest assumpte.
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10. Reajustament dels imports i les anualitats del contracte de 
subministrament de les emissores per la xarxa RESCAT. 

 
Sr. Alcalde-President: Passem al punt número deu: reajustament dels imports i les 
anualitats del contracte de subministrament de les emissores per la xarxa RESCAT.  
La part dispositiva: 
 
“ Atès que en data 13 de juny de 2012 el Ple de la Corporació va acordar l’autorització 
de despesa plurianual per la contractació de subministrament d’emissores per a la 
xarxa Rescat en la modalitat d’arrendament. 
 
Vist l’expedient corresponent a la contractació de subministrament mitjançant 
arrendament  de les emissores per la xarxa RESCAT, el qual la Junta de Govern Local 
va acordar, en sessió de 4 de juliol de 2012,  adjudicar a favor de l’entitat Caixarenting, 
S.A.U, no obstant per diverses circumstàncies l’acord d’adjudicació del contracte no es 
va arribar a formalitzar dins l’exercici 2012. 
 
Atès el que disposa  l’article 174.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,  de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals (TRLHL), i concordant 
article 80 a) del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Títol sisè de la 
LRHL, segons els quals podran adquirir-se compromisos de despesa amb caràcter 
plurianual sempre que la seva execució s’iniciï en el propi exercici, sempre que es 
trobin en algun dels supòsits que es detallen (entre ells contractes de subministrament 
i d’arrendament d’equips); el punt 3 de l’article 174 TRLHL, disposa que el nombre 
d’exercicis a què poden referir-se les despeses referides no pot ser superior a quatre; 
el punt 5 de l’article 174 TRLHL i concordant article 84 del RD 500/1990, disposa que 
en casos excepcionals, el Ple de la Corporació podrà ampliar el nombre d’anualitats 
així com elevar els percentatges. 
 
Vist l’informe d’Intervenció obrant en l’expedient. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals 
de data 7 de març de 2013. 
 
ACORDS :  
 
Primer.- Reajustar l’autorització de la despesa plurianual pel contracte de 
subministrament mitjançant arrendament  de les emissores per la xarxa RESCAT  amb 
un pressupost de 20.110,39 €, IVA inclòs, al no haver-se iniciat la seva execució en 
l’exercici 2012, dividit en les següents anualitats 
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EXERCICI 
2013 

EXERCICI 
2014 

EXERCICI 
2015 

EXERCICI 
2016 

EXERCICI 
2017 

EXERCICI 
2018 

2.828,02 € 3.770,70 € 3.770,70 € 3.770,70 € 3.770,70 € 2.199,57 € 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció-Tresoreria municipal i a l’àrea de 
contractació. “ 
 
Sr. Alcalde-President: En aquest punt el regidor Agustí Masana ens donarà una mica 
més d’informació per la motivació d’aquest reajustament.  
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Si bé. Com bé 
s’ha exposat no es va realitzar...s’ha iniciat l’execució... és a dir no s’ha arribat a 
formalitzar a l’exercici 2012, ja que Caixa Renting envia un correu electrònic dient que 
el que s’havia acordat de 64 mesos, passava a ser 48, sense dir res més. S’ha anat 
contactant amb Caixa Renting perquè això ho presentessin d’alguna manera més 
oficial (i alhora ens exposessin el perquè d’aquest canvi de 64 a 48 mesos). I com que 
encara, a hores d’ara, encara no ens hem pogut posar d’acord, no s’ha realitzat cap 
anualitat durant l’exercici... cap import durant l’exercici 2012. Més que res és reajustar 
els anys següents que ens queden. Simplement és això.  
 
Sr. Alcalde-President: Molt bé, gràcies. Per part dels portaveus, algun aclariment?  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Llavors no sabem a 
quants mesos es farà, doncs finalment? Nosaltres ho continuem periodificant pels 64? 
 
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: No. A veure, 
nosaltres quan ens van dir això, vaig parlar amb Intervenció. En principi, l’Ajuntament 
podia afrontar el pagament a 48; l’únic que jo els exigia que ho fessin d’una manera 
més oficial que no pas amb un simple correu a un treballador de l’Ajuntament, al qual li 
deien “passem de 64 a 48”. Vaig trucar jo personalment; vaig exigir que s’enviés una 
carta o un correu explicant el perquè i en principis si no hi ha res de nou, es trencarà 
l’acord amb CaixaRenting i es farà amb alguna altre financera amb les mateixes 
condicions.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Passem a la votació d’aquest punt. 
 
VOTACIÓ : Sotmès a votació, s’aprova per SET vots a favor (3 Gfp, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T), CAP en contra (ZERO) i CINC abstencions (5 CIU).  
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CMI PROMOCIÓ TERRITORI 
 

11. Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a les 
obres de  construcció de voreres.  

 
 
Sr. Alcalde-President: Punt número onze, dins el que és Promoció del Territori: 
Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a les obres de  
construcció de voreres. La part dispositiva: 
 
“ Vistes les peticions de diversos particulars en relació a les obres de construcció de 
voreres, relacionades a continuació :  
 

REGISTRE 
D’ENTRADA 

 

INTERESSAT 
 

LOCALITZACIÓ i 
DESCRIPCIÓ OBRA 

 

IMPORT 
ICIO 

DATA 
D’APROVACIÓ 

LLICÈNCIA PER 
JGL 

2012/4639 XXX Avinguda Bertrand i Serra, 
57 col·locació de panot 

34,52 17/12/2012 

2012/4690 XXX Avinguda Bertrand i Serra,51 
Col·locació de panot 

121,17 17/12/2012 

2012/4754 XXX Carrer Pintor Sert, 10 
Col·locació panot 

25,84 17/12/2012 

2012/4755 XXX Dr. Barnard, 7 Col·locació de 
panot 

29,74 17/12/2012 

2012/4815 XXX Carrer Manelic, 8 Col·locació 
de panot 

9,91 17/12/2012 

2012/4848 XXX Avinguda Jaume I, 21 
Col·locació de vorera 

42,48 27/12/2012 

2012/5015 XXX Carrer Manelic, 2-6 34,34 23/01/2013 
2012/5016 XXX Carrer Montpeità, 2 20,36 23/01/2013 
2012/5073 XXX Pintor Sert, 16 9,74 23/01/2013 

 
Les peticions referenciades estan relacionades amb les llicències d’obres per la 
construcció de voreres dins el programa del foment a la construcció de voreres aprovat 
per aquest Ajuntament i han de comportar la declaració d'especial interès municipal de 
I’obra per tal de poder acollir-se als diferents beneficis fiscals establerts a les 
ordenances. 
 
Atesa la concessió de la llicència d'obres i l’aprovació de les liquidacions d’ICIO pels 
imports ressenyats. 
 
Atès que l’article 6.1 de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració, 
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corresponent al Ple de la Corporació aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Ates que les obres de referència permetran la millora de l’entramat urbà i la mobilitat, 
la qual cosa justifica la declaració d'especial interès municipal a efectes de la 
concessió de beneficis fiscals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció del Territori de data 
7 de març de 2013. 
 
ACORDS :  
 
Primer.- Declarar d'especial interès municipal les obres de construcció de voreres 
 realitzades dins la campanya per al foment de la construcció de voreres, als efectes 
de la concessió dels beneficis fiscals previstos a les l’ordenança fiscal núm. 5, 
reguladora  de l'lmpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Segon.- Autoritzar l’aplicació dels beneficis fiscals següents :  
 

NÚM. 
LIQUIDACIÓ 

SUBJECTE PASSIU  CONCEPTE QUOTA IMPORT 
BENEFICI 

50% 

QUOTA A 
PAGAR 

1226000118 XXX Col·locació panot 34,52 17,26 17,26 
1226000119 XXX Col·locació panot 121,17 60,59 60,58 
1226000120 XXX Col·locació panot 25,84 12,92 12,92 
1226000121 XXX  Col·locació panot 29,74 14,87 14,87 

1226000122 XXX  Col·locació panot 9,91 4,96 4,95 

1226000124 XXX  Col·locació panot 42,48 21,24 21,24 

1326000005 XXX  Acabament 
voreres 

34,34 17,17 17,17 

1326000007 XXX  Col·locació panot 20,36 10,18 10,18 

1326000008 XXX  Col·locació panot 9,74 4,87 4,87 

 
Tercer.- L’import de les bonificacions resulta de l’aplicació de les regles per a la 
determinació de les bases imposables previstes a l’ordenança fiscal núm. 5 i es 
concedeixen sense perjudici de l’efectiu acreditament dels tributs i de la comprovació 
administrativa que es pugui realitzar. “ 
 
Sr. Alcalde-President: Aquest punt ens el comentarà el regidor Tomás Casero.  
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí, aquesta és la 
continuació de nou actuacions més que s’han fet en el decurs d’aquests últims mesos 
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en la campanya que vam engegar de l’adequació de les voreres. Poca cosa més a 
afegir.  
 
Sr. Alcalde-President: D’acord. Els portaveus, alguna altra cosa a comentar sobre 
aquest punt? Per tant, sotmetem a votació el punt número onze.  
 
 
VOTACIÓ : Sotmès a votació, s’aprova per SET vots a favor (3 Gfp, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T), CAP en contra (ZERO) i CINC abstencions (5 CIU).  

 
12. Aprovació de les actes de les operacions de delimitació dels termes 

municipals de Talamanca i Manresa amb Sant Fruitós de Bages.  
 
Sr. Alcalde-President: El punt número dotze de l’ordre del dia és aprovació de les 
actes de les operacions de delimitació dels termes municipals de Talamanca i Manresa 
amb Sant Fruitós de Bages. La part dispositiva: 
 
 
“ Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2012 
va aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages i a tal fi, en l’esmentada sessió plenària es van designar les membres d’aquest 
Ajuntament que han de constituir la Comissió de delimitació.  
 
Atès que el dia 6 de febrer de 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació 
d’aquest Ajuntament i l’Ajuntament de Talamanca, així com un representant del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i un representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i varen efectuar el 
reconeixement de la línia del terme, aixecant-se l’acta corresponent autoritzada pels  
secretaris municipals d’ambdós Ajuntaments i signada pels assistents.  
 
Atès que el dia 19 de febrer de 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació 
d’aquest Ajuntament i de l’Ajuntament de Manresa, respectivament, així com un 
representant del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i un representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i varen 
efectuar el reconeixement de la línia del terme, aixecant-se l’acta corresponent en 
desacord respecte al traçat de la línia del terme entre les fites primera F1 comuna amb 
el terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort i la fita segona F2, autoritzada pels  
secretaris municipals d’ambdós Ajuntaments i signada pels assistents.  
 
Que segons estableix l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació dels municipis de Catalunya, l’acta de delimitació i 
documents complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats per tal 
que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 
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seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de 
les operacions de delimitació.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció del Territori de data 
7 de març de 2013. 
 
ACORDS :  
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el municipi de Talamanca 
de data 6 de febrer de 2013, així com els documents complementaris corresponents.  
 
Segon.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el municipi de Manresa 
signada amb desacord, en data 19 de febrer de 2013, així com els documents 
complementaris corresponents. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Talamanca i Manresa, al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. “ 
 
Sr. Alcalde-President: Bé, en referència a aquest punt, hi ha una obligació per part dels 
ajuntaments i de les administracions locals de determinar el seu mapa municipal; els 
seus límits amb els veïns. Per tant, l’Ajuntament de Sant Fruitós, com tots els altres 
ajuntaments catalans (en virtut del que disposa aquesta llei), doncs hem procedit a fer 
les delimitacions entre Sant Fruitós (en aquest cas) i els municipis veïns. Aquest treball 
parteix d’una feina feta per la Generalitat de Catalunya (a través del Departament de 
Governació i Administracions Públiques i a través de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya), on fan un treball previ de recerca per trobar totes aquelles fites històriques 
reconegudes a través de documents existents. A partir d’aquí, es fa una proposta per 
part de la Generalitat a cadascú dels municipis (Sant Fruitós amb Talamanca, en 
aquest cas; Sant Fruitós amb Manresa) per aixecar aquestes actes. El resultat ha estat 
què, amb el municipi de Talamanca (amb el qual ens separa entre els dos municipis 
exactament l’eix del riu Llobregat), vam estar plenament d’acord amb la proposta de la 
Generalitat; per tant es va signar una acta de mutu acord conforme reconeixíem 
aquesta delimitació proposada com a vàlida per part dels dos municipis.  

No així amb Manresa: en el moment en què es produïa la reunió amb Manresa 
(i a partir de l’acta que proposava la Generalitat), hi havia una sèrie de disconformitats 
entre el que Sant Fruitós consideràvem que havia de ser la línia del nostre terme 
municipal; i el que considerava Manresa. Per tant, tal i com es deia a la part 
dispositiva, hi ha una acta de disconformitat. Aquesta acta de disconformitat també 
s’ha de signar i s’ha de notificar a totes les parts (a la Generalitat també). Aquesta 
disconformitat existeix en tres punts. En un d’aquests punts, no hi va haver a priori la 
possibilitat d’un acord o un acostar posicions: per tant, aquest punt l’hem deixat a 
consideració de nou i a proposta de nova decisió per part de la pròpia Generalitat (per 
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tant, se suposa que un futur, no sabem en quin moment, la Generalitat possiblement 
farà una nova proposta o es reafirmi en la proposta que va fer). Dels altres dos punts, 
en principi la discrepància és reconeguda per tots dos; per tant, aquests altres dos 
punts, a priori, hem quedat en arribar a un acord i proposar a la Generalitat un acord 
entre les dues parts. Això és el que manifesta aquesta acta que es va signar entre 
Manresa i Sant Fruitós.  

Un cop explicat això, per part dels portaveus algun comentari? Sí, senyor 
Casero? 
 
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí, més que res abundant 
en el que diu el senyor Alcalde, també informa que la última revisió estem parlant dels 
anys vint del segle passat. Evidentment, els mitjans que hi havia aleshores amb els 
mitjans que hi ha actualment són molt diferents. La proposta que vam portar 
l’Ajuntament de Sant Fruitós va ser una proposta consensuada entre els diferents 
grups polítics. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President: Efectivament. Senyor Grandia, potser? De Convergència i Unió? 
No? Bé, comentava al senyor Grandia perquè formava part de la comissió... però vaja, 
en tot cas, el que s’espera a veure aquesta proposta de la Generalitat per tornar-ho a 
treballar. I com bé ha dit el senyor Casero, la comissió de Sant Fruitós de Bages que 
està amb aquest manament, la formem tots els partits polítics amb representació al 
Consistori. Bé, passem doncs a la votació per l’aprovació d’aquestes actes amb 
Talamanca i amb  Manresa.  
 
VOTACIÓ : Sotmès a votació, s’aprova per SET vots a favor (3 Gfp, 2 PSC, 2 
IMAGINA’T), CAP en contra (ZERO) i CINC abstencions (5 CIU).  

 
13. Aprovació del text refós del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases 

Rurals de Sant Fruitós de Bages en sòl no urbanitzable. 
 
 
Sr. Alcalde-President: El punt número tretze de l’ordre del dia és l’Aprovació del text 
refós del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant Fruitós de Bages 
en sòl no urbanitzable. La part dispositiva:  
 
“ La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 21 de 
setembre de 2012 va acordar:  
 

• Aprovar definitivament el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals de 
Sant Fruitós de Bages, promogut i tramès per l’Ajuntament i supeditant-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional d’aquest 
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expedient degudament diligenciat que incorpori les prescripcions que 
s’assenyalen.  

 
• Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 

urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, amb la finalitat de facilitar la seva publicitat. 

 
En data 18 de febrer de 2013, registre d’entrada núm. 757, el Grup Solucions Manresa 
SLPU, equip redactor del Pla Especial, lliura a l’Ajuntament un text refós (en triplicat 
exemplar i suport CD), on s’esmenen les deficiències detectades al Pla especial del 
catàleg de masies i cases rurals de Sant Fruitós de Bages. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de l`àrea d’urbanisme, de data 27 de febrer de 
2013, mitjançant el qual s’informa favorablement el text refós verificat del Pla Especial 
del catàleg de masies i cases rurals de Sant Fruitós de Bages, redactat pel Grup 
Solucions Manresa SLPU, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme abans esmentat. 
 
Atès, doncs, que amb aquest text refós s’ha procedit a esmentar les deficiències 
detectades al Pla Especial. 
 
Atès que el Ple va ser l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i, per 
tant, és aquest mateix òrgan a qui correspon verificar el text refós. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció del Territori de data 
7 de març de 2013. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la verificació del Text refós del Pla especial del catàleg de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable de Sant Fruitós de Bages, promogut per 
l’Ajuntament, que recull les prescripcions requerides per l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 21 de setembre de 2012. 
 
Segon.- Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central la 
documentació tècnica i administrativa completa del text refós als efectes de la seva 
conformitat i amb els requisits que permetin la publicació del planejament aprovat. “ 
Sr. Alcalde-President: Gràcies. Referent a aquest punt, és el Pla Especial del Catàleg 
de masies i cases rurals de Sant Fruitós. És un document, en principi aquest seria el 
recorregut final: per tant aquest ve de lluny; que s’ha elaborat; que ha passat tots els 
seus tràmits. Per tant, avui el que portem és a aprovar la verificació del text. Per tant, 
és aprovar el text refós del Pla Especial. Els portaveus, algun comentari? Doncs 
passem a la votació per aprovar aquest Text Refós.  
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VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió. 

 
14. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de 

Comerciants “Sant Fruitós Comerç actiu” en la modalitat de concessió 
directa segons conveni aprovat per acord plenari de 10 d’octubre de 
2012. 

 
Sr. Alcalde-President: El punt número catorze (i últim) és Aprovació de la justificació de 
la subvenció atorgada per l’Associació de Comerciants “Sant Fruitós Comerç actiu” en 
la modalitat de concessió directa segons conveni aprovat per acord plenari de 10 
d’octubre de 2012. La part dispositiva: 
 
 
“ El Ple de l’Ajuntament va aprovar el següent conveni : 
 

- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i 
l’Associació de comerciants de Sant Fruitós, per acord de 10.10.2012 

 
En compliment de l’establert a l’esmentat conveni, s’ha presentat la següent 
justificació: 
  

 
 

RE 

 
 

ENTITAT 

 
SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

 
DESPESES 

JUSTIFICADES 

 
IMPORT 

A PAGAR 
  

2013/527 Assoc. de comerciants Sant 
Fruitós comerç actiu 

1.500,00 €  971, 59 € -714,21 € 

 

S’adjunta informe tècnic redactat per la tècnica AODL on es detalla la justificació. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció Territori de data 7 
de març de 2013. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar conformitat a la justificació de la subvenció atorgada fins un import de 
485,78 euros en proporció a la relació de les despeses que ens han justificat. 
 
Segon.-  Donat que es va avançar 1.200 euros de la subvenció, reclamar a  
l’Associació de comerciants que efectuï el pagament de la diferència, un total de  
714,21 euros.  
 
Tercer.-  Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria. “ 
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Sr. Alcalde-President: El regidor Isidre Malagarriga ens aporta informació d’aquest 
punt.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, regidor del grup municipal GfP: Sí, bona nit de nou. Bé, 
aquí com que també ens vam trobar què aquesta associació va néixer ben entrat l’any 
2012, i quan es va poder fer aquest conveni va ser a l’octubre, han tingut poc temps de 
fer poca feina. Per tant, lo que han pogut justificar és lo que han pogut justificar. Doncs 
ara, bé, efectivament els hi hem de reclamar això i ells ja ho saben, i ens tornaran i cap 
problema. És això.  
 
Sr. Alcalde-President: Gràcies, Isidre. Per part dels portaveus? Per tant votem en 
aquest punt.  
 
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió. 
 
 
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 quaranta-cinc 
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.  

 


