AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
DE SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 22 DE MARÇ DE 2013.

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP )
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sr. Agustí Masana i Santamaria
( Imagina’t )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les vint-i-una hores
del dia divendres 22 de març de 2013,
prèvia convocatòria a tal efecte, es
reuneixen, als efectes de celebrar
sessió extraordinària 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,
que figuren a l’ordre del dia, dels quals
el Secretari dóna lectura dels acords en
la seva part dispositiva.

SR. SECRETARI:
Sr. Santiago González Castellanos
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Sr. Alcalde-President: Hola bon vespre. Benvinguts a aquest Ple extraordinari del dia
22 de març de 2013. Aquest ple extraordinari va ser programat per tractar dos punts
que eren: unes modificacions de fitxes de llocs de treball d’aquest Ajuntament. Les
circumstàncies han provocat que s’hagi també inclòs un punt què és donar compte
d’un Decret d’alcaldia que vaig signar jo mateix el dia 18 de març (el dilluns d’aquesta
setmana). Així mateix, té possiblement, i per això aquesta assistència de públic que
tenim avui, doncs alguna connotació que el farà diferent. Però, en tot cas, la
convocatòria d’aquest ple va ser acordada ara fa una setmana per aquests dos temes
que els havia comentat al principi.
Aleshores, el que faré en aquest moment és (i d’acord amb els portaveus dels
grups municipals) és alterar l’ordre del dia del ple d’avui, d’aquest ple extraordinari, i
tractarem el punt dos com a primer; el punt tres com a segon; i el punt primer, què és
el donar compte del Decret, com a tercer punt. Per tant, un cop dit això, anem per
començar el Ple amb els punts de l’ordre dia, començant pel segon.

ORDRE DEL DIA
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CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1. Revisió de nivell salarial del lloc de treball de Secretari/a.

Sr. Alcalde-President: En aquest sentit, la part dispositiva, si us plau:
“ Atès els acords del Ple de l’Ajuntament adoptats en sessions de 8 de febrer de 2012 i
8 de març de 2012 relatius a la determinació del nivell salarial del lloc de treball de
Secretari/a de l’Ajuntament.
Atès que segons la normativa reguladora de la funció pública es factible la modificació
de determinats llocs de treball, durant l’exercici pressupostari en atenció, entre altres, a
criteris d’organització administrativa interna.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Portaveus de data 15 de març de 2013 i vist el
dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals,
ACORDS:
Primer.- Fixar el nivell retributiu del lloc de treball de Secretaria en:
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Concepte retributiu
Complement de destí
Complement específic

Import anual (1)
nivell 26

9.774,80 euros
39.000,08 euros

(1) Referit a 14 mensualitats.”
Segon.- Realitzar l’oportuna publicitat mitjançant les publicacions previstes en la
normativa aplicable, als efectes d’examen i reclamacions, en el ben entès que si
durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació s’entendrà
aprovada definitivament, i a trametre còpia de la documentació aprovada a
l’Administració de la Generalitat i de l’Estat.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè es duguin a terme els tràmits corresponents
per tal de donar efectivitat els presents acords. “
Hi va haver el debat següent:
Sr. Alcalde-President: Molt bé gràcies. El punt aquest ve a cavall d’una decisió que
prendre aquest Ple (aquesta seu plenària) què és una decisió del vuit de febrer
d’aquest any, perdó del vuit de febrer de l’any 2012 (fa ara un any), en que es va
acordar constituir una comissió que estudiés la fitxa del Secretari i del seu sou. En
aquesta comissió, que s’ha anat reunint al llarg d’aquest any, va haver-hi la
participació de les quatre formacions polítiques i, a més a més, la comissió va designar
també uns tècnics perquè estudiessin aquesta fitxa. Bé, fruit d’aquest estudi (d’una
proposta que fan els tècnics en el seu moment), i desprès de converses entre els
quatre portaveus i un servidor, doncs s’arriba a aquesta fitxa que avui es presenta a
aprovació. Un cop dit això, i posant per endavant que hi ha hagut consens en fixar
aquesta fitxa, jo dono el torn de paraula als portaveus perquè digueu el que heu
d’afegir. Per part d’Imagina’t?
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: No tinc més a
afegir.
Sr. Alcalde-President: Més que afegir? PSC?
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Res. Bona nit, res més a
afegir què és una decisió totalment consensuada pels diferents grups polítics, i res
més.
Sr. Alcalde-President: Per part de Gent fent Poble?
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Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Bé, bona nit a tothom. Res
més, que estem contents d’haver pogut arribar a un acord en aquest salari del nou
Secretari.
Sr. Alcalde-President: Per part de Convergència i Unió?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí, bona nit a tothom.
Bona nit a tothom. Bé, sí que en aquest punt m’agradaria, doncs agrair una mica
l’entesa que hi ha hagut amb tots el portaveus. Ha estat una tasca que ha durat potser
més del hauria sigut previsible, perquè des de la proposta que es va fer (que va ser
presentada per Convergència i Unió per modificar el sou del Secretari, que s’havia
aprovat poc temps abans, i ja coneixem la història tots i no cal que la repetim), doncs
ha passat gairebé un any, una mica més d’un any. Però al final, doncs, hem acostat
posicions i ens sentim satisfets de què s’hagi arribat a un sou que nosaltres ja
apuntàvem (bastant similar al que nosaltres apuntàvem), i que a més a més s’ha fet
doncs amb l’aportació dels informes tècnics, tal com es correspon. Per tant: agrair
doncs que hi hagi hagut aquesta bona entesa, i esperar que tot es pugui de la mateixa
manera. Gràcies.
Sr. Alcalde-President: Alguna cosa més a afegir? Doncs donem per tancar el debat en
aquest punt i passem a votar.

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

2.- Modificació de la relació de llocs de treball i revisió salarial dels llocs de
treball de Sergent i Caporal.

Sr. Alcalde-President: El punt tercer de l’ordre del dia, que el tractem com a segon, és
la modificació de la relació de llocs de treball i revisió salarial dels llocs de treball de
Sergent i Caporal. La part dispositiva:
“
•

Modificacions del lloc de treball de Sergent.

Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 10.03.2010 va aprovar la
modificació de la Relació de Llocs de treball en el sentit de crear el lloc de treball de
Sergent, la seva descripció, jornada i retribucions provisionals, segons el següent
detall:
Escala
Subescala
Règim
Grup

Administració Especial
Serveis Especials
Funcionari
C1
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Complement destí
Complement específic
Tipologia de Jornada
Forma de provisió
Funcions bàsiques

18
2.100€ bruts mensuals
40 hores
Concurs oposició entre funcionaris/mobilitat
interadministrativa, o altres previstes al Reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat per Decret
233/2002, de 25 de setembre.
Acord Ple 10-03-10, i ampliació de funcions Ple 12-01-11.

Atès que està previst procedir a la corresponent convocatòria per cobrir l’esmentada
plaça s’ha portat a terme la corresponent revisió salarial per adequar-ho a la política
retributiva de la corporació tenint en compte que el col·lectiu de la Policia Local té una
política retributiva clarament diferenciada de la resta de personal de la Corporació.
Vist l’informe de la Tècnica de Recursos Humans de data 18 de febrer de 2013 obrant
a l’expedient i que es dóna per reproduït.
•

Modificacions del lloc de treball de Caporal.

Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 13.09.2006 va aprovar la
modificació de la Relació de Llocs de treball en el sentit de crear el lloc de treball de
Caporal, modificant-se per acord de Ple de data 09.01.2008 segons el següent detall:
“8.-Modificar la configuració del lloc de treball de Caporal, que actualment ocupa el Sr. XXX,
per tal que les retribucions complementàries quedin al mateix nivell que les assignades a les
persones que presenten el mateix servei en altres cossos de la Policia Local de municipis de
similars característiques.
En conseqüència modificar el C.D.. que passa de 16 a 18. La quantia del CE passa de 653,87€
a 1.700€*. Aquest últim complement incorpora dedicació exclusiva, amb plena disponibilitat per
atendre el lloc de treball, prolongació de jornada i flexibilitat.
*Les retribucions complementàries s’entenen provisionals fins que es realitzi la revisió de la valoració d’aquest lloc de
treball.”

Atès que l’esmentada plaça realitza funcions de cap de la policia i que està previst
realitzar un procés selectiu per cobrir la plaça de Sergent el qual realitzarà les funcions
de cap de la policia s’ha portat a terme la corresponent revisió salarial per adequar-ho
a la política retributiva de la corporació tenint en compte que el col·lectiu de la Policia
Local té una política retributiva clarament diferenciada de la resta de personal de la
Corporació.
Vist l’informe de la Tècnica de Recursos Humans de data 14 de febrer de 2013 obrant
a l’expedient i que es dóna per reproduït.
Considerant que s’ha comunicat als representants dels treballadors.
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Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals; articles 74 i
següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on es
regulen les qüestions sobre la RLT i la seva modificació.
Per tot això, i a l’empara del que estableix l’article 22.2 i) de la LBRL, es proposa al
Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i Serveis
Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar la configuració del lloc de treball de Sergent en el sentit de
modificar el complement específic que passa de 2.100 euros bruts mensuals a
1.541,73 euros, amb tots els factors inclosos (penalitat, perillositat, nocturnitat,
festivitat, torns, jornada partida, prolongació de jornada, disponibilitat, dedicació
exclusiva i incompatibilitat).
Segon.- Modificar la configuració del lloc de treball de Caporal per tal que les
retribucions complementàries s’adeqüin a les tasques que realitzarà un cop la plaça de
Sergent sigui coberta.
6
En conseqüència modificar el C.D. que passa de 18 a 17. La quantia del CE passa de
1.700€ a 1.091,26€ amb els factors inherents al lloc de treball (penalitat, perillositat,
prolongació de jornada, jornada partida i torns).
Tercer.- Realitzar l’oportuna publicitat mitjançant les publicacions previstes en la
normativa aplicable, als efectes d’examen i reclamacions, en el ben entès que si
durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació s’entendrà
aprovada definitivament, i a trametre còpia de la documentació aprovada a
l’Administració de la Generalitat i de l’Estat.
Quart.- Notificar els presents acords segons el que estableix l’article 58 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè es duguin a terme els tràmits corresponents
per tal de donar efectivitat els presents acords. “
Finalitzats els acords, va desenvolupar-se del debat següent:
Sr. Alcalde-President: Molt bé, gràcies. Li passo la paraula a la regidora de Recursos
Humans perquè ens expliqui l’abast d’aquest punt.
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Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Hola bona nit. Crec
que la Comissió Informativa que hem tingut fa una estona amb l’equip de l’oposició,
doncs els hi he deixat molt clar quines seran les modificacions i perquè les fèiem. No
se si ara al Ple: tenen algun dubte?; volen aclarir alguna cosa més? Jo, per mi, ho
dono per explicat.
Sr. Alcalde-President: Molt bé, gràcies. La... El cos de la Policia Local de Sant Fruitós
està compost per dotze agents, una plaça de Caporal (que està ocupada), i una plaça
de Sergent (que no ha estat mai ocupada: va ser creada fa, ara no recordo, tres anys...
fa tres anys es va crear aquesta plaça però no va estar mai ocupada). Per tant,
l’estructura de la nostra Policia Local era: un Caporal que feia de cap, i els agents.
En aquest moment, i desprès que demanés la comissió de serveis el Caporal
que teníem aquí a Sant Fruitós (i que passés a prestar el seu servei a Navàs), doncs
ens vam replantejar la reestructuració d’aquesta... d’aquest cos, aprofitant les peces
que ja estaven creades: el Sergent, el Caporal i els agents. En el moment en què
replantegem, en base al que ja hi ha creat, i volem que sigui que el Cap de la Policia
Local un sergent, se li han de treure atribucions (per dir-ho així) en el que és Caporal
perquè deixarà de ser cap i passarà a ser el que serà un Sergent. Per tant, la
modificació salarial i de les fitxes que avui es porta a aprovació, el que fa és posar en
ordre aquest organigrama, que ja estava dibuixat, posar-hi una mica d’ordre perquè
sigui efectiu en la seva aplicació.
I aquest és el punt, bàsicament. Per part dels portaveus, alguna cosa a afegir?
Imagina’t? El PSC?
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí, res. A tall d’informació,
perquè la gent ho sàpiga amb més precisió: el lloc de treball de Sergent que es va
crear el deu de març de l’any 2010 tenia un complement específic de 2100 € bruts
mensuals. Són aquests que ara es regularitzen baixant la quantitat. El lloc de treball de
Caporal, el que tenia, en no haver-hi Sergent, el que es va fer va ser una espècie de
modificació de configuració del seu lloc de treball, augmentant-li considerablement la
retribució (cosa que ara també es regularitza a la baixa). En principi es deixen els dos
llocs de treball doncs més o menys adequats a les circumstàncies actuals.
Sr. Alcalde-President: Correcte. Per part de Gent fent Poble, res a afegir? Per part de
Convergència, tampoc? Doncs passem a la votació per l’aprovació de la modificació
de la relació de llocs de treball.
VOTACIÓ: SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ).
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3.- Donar compte al Ple municipal del Decret d’Alcaldia de 18 de març 2013
relatiu a la recuperació de competències delegades per Alcaldia
Sr. Alcalde-President: Bé, passem doncs al tercer punt (què és el primer de l’ordre del
dia d’avui), que figurava com a número u: és donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia
de data 18 de març de 2013 pel que es revoca el nomenament com a tinent d’Alcalde i
com a regidor de Governació i Seguretat Pública del regidor Agustí Masana. Els
acords presos?
« Atès que l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, amb data 18 de març de 2013, va dictar el següent
Decret, el contingut del qual es transcriu a continuació:

“Assumpte: recuperació de competències delegades
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia de 23 de juny de 2011 es va aprovar el
nomenament de membres de la Junta de Govern Local i de tinents d’Alcalde entre els
quals s’inclou al Sr. Agustí Masana Santamaria com a membre d’aquest òrgan de
govern i segon tinent d’Alcalde.
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia de data 7 de juliol de 2011 (publicat al BOPB de
2 d’agost de 2011) es va aprovar la determinació de les àrees de gestió municipal
entre les quals s’inclou l’àmbit de governació i seguretat pública i es formula una
delegació amb caràcter genèric en els tinents d’alcalde i en la resta de regidors que
composen l’equip de govern d’aquesta Ajuntament, procedint-se a delimitar
l’organització política per àmbits de coordinació política (corresponents a les tres
Comissions Informatives creades) i a l’estructuració de les àrees de govern municipal,
corresponent al sr. Agustí Masana la condició de vocal en l’àmbit de Promoció i
Territori en tant que responsable de l’àrea de Governació i Seguretat Pública.
A la vista dels fets ocorreguts el passat dia 16 de març de 2013 que afecten a la
persona del sr. Agustí Masana Santamaria.
Vist l’establert a l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú respecte a la figura
de la delegació de competències i concretament al seu apartat 6 on s’estableix que:
‘”La delegació és revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida”
Per tot l’exposat
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RESOLC:
Primer.- Revocar el nomenament del sr. Agustí Masana Santamaria com a membre de
la Junta de Govern Local i Segon tinent d’Alcalde.
Segon.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local i Segona tinent d’Alcalde a la
Sra. Manoli Martin Rey en la seva condició de regidora d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Revocar l’assignació realitzada respecte a la gestió de l’àrea d’organització
del govern municipal de Governació i Seguretat Pública efectuada a favor del sr.
Agustí Masana i Santamaria. Aquesta revocació comporta l’anul·lació de la delegació
efectuada amb caràcter genèric respecte a la realització de les funcions indicades al
punt segon del decret d’Alcaldia de 7 de juliol de 2011, corresponent l’assumpció
d’aquestes facultats a Alcaldia conforme a l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Quart.- Aquesta revocació i delegació, que tindran efectes el dia següent a l’aprovació
de la present resolució, es regiran pel que disposen els arts. 44, 47, 48 i 114 a 118 del
ROF i 12 a 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb els quals
l'òrgan delegant podrà avocar la competència delegada i conservarà, respecte
d'aquesta, les facultats que se li atribueixen
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució als regidors designats com membres de la
Junta de Govern Local.
Sisè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província conforme es disposa
a l’article 44.2 del ROF i donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
es celebri, comunicant-ho a les diferents regidories i àrees municipals i publicant a
l’apartat cartipàs de la web municipal.”
Per tot l’exposat, i conforme el previst a l’apartat cinquè de la resolució transcrita es
proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Restar assabentat del decret d’Alcaldia de data 18 de març de 2013 mitjançant
el qual s’aprova la revocació de competències delegades i nomenaments efectuats per
Alcaldia mitjançant decrets de 23 de juny i de 7 de juliol de 2011 en relació al sr. Agustí
Masana Santamaria. »
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Revisats els acords, va haver el debat següent:
Sr. Alcalde-President: Bé, com vostès saben segurament ( i si no ara en donem
compte), el dilluns d’aquesta setmana, jo com a Alcalde signava un Decret amb les
resolucions que acaba d’esmentar el Secretari. Això era producte d’una reunió que
havia mantingut l’Equip de Govern el diumenge al vespre, en relació als fets
ocorreguts la matinada de dissabte, on hi era el nostre company i regidor Agustí
Masana. La decisió va ser presa per unanimitat per part de tot l’Equip de Govern, amb
la participació en aquesta decisió del propi regidor Agustí Masana, i en aquell moment
aquesta decisió (que a més a més va ser passada amb una nota de premsa el mateix
dilluns al migdia, perquè fos pública i coneguda per tots els ciutadans). I aquest és
l’abast d’aquest Decret: que es decidia doncs revocar la regidoria de Governació i
Seguretat Pública pel nostre company Agustí Masana.
I avui el que fem, com així marca la llei, és donar compte en el primer ple que hi
ha després d’una decisió d’aquest tipus. La llei diu que s’ha de donar compte. Per tant,
avui donem compte d’aquesta decisió que va ser aprovada per Decret d’Alcaldia. En
aquest sentit, algun comentari per part dels portaveus?
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Sí, bé. Sobre el
Decret res a dir. Tan sols agrair la confiança de l’Equip de Govern. Gràcies.
10

Sr. Alcalde-President: Gràcies, Agustí. Per part del PSC?
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí. Gràcies Agustí per les
teves paraules. Aviam, és ben cert i sapigut el que va passar. Suposo que també és
cert i sapigut que el mateix dia que l’Alcalde feia el Decret d’Alcaldia, el grup municipal
de Convergència i Unió (amb la seva cap de... portaveu Mercè Casals Martínez feia
entrar una petició a l’Ajuntament perquè fos cessat el regidor. Fins aquí, res a dir. El
que ens va sobtar era les paraules que utilitzava en la part dispositiva la senyora
regidora, perquè vam considerar que eren d’una duresa molt forta.
Sota el nostre punt de vista, denotava alguna cosa més que la pròpia rivalitat
política (que això és una cosa que la senyora Casals ens hauria de dir si és així o no
és així). També ens agradaria poder-los-hi demanar al grup municipal de
Convergència i Unió si pensen exactament el mateix que deia la senyora Casals en el
seu escrit. Ens demanem quin era l’objectiu d’aquesta instància, quan el cessament ja
s’havia produït per part de l’Alcaldia; i ens demanem quina mena de respecte es pot
tenir davant d’una persona perquè, abans que un regidor és una persona (tot i que
encara sigui d’una diferent opció política). Gràcies.
Sr. Alcalde-President: Gràcies, Tomás. Per part de Gent fent Poble?
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Creiem encertada la decisió
que es va prendre per unanimitat en la reunió de diumenge al vespre, inclòs el regidor
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Agustí Masana (en un acte de responsabilitat que l’honra i posant de manifest, un cop
més, la fortalesa d’aquest pacte de govern). Res més.
Sr. Alcalde-President: Gràcies Marta. Per part de Convergència i Unió?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del Grup Municipal CIU: Sí. Bé, doncs...
M’agradaria aclarir-li al senyor Tomás aquests dubtes que ha posat aquí sobre la taula.
Evidentment el grup municipal de Convergència i Unió va presentar una sol·licitud a
l’Alcalde sobre un acte (què és el que és el mateix que ha fet l’Alcalde). No només per
un fet que encara volem que s’aclareixi (perquè s’ha escrit molta litúrgia aquests dies;
tota la setmana que hem estat sortint als diaris), però a hores d’ara, encara no sabem
exactament què va passar. Hem llegit i hem sentit tantíssimes versions, que no estem
segurs encara del que va passar. Ens agradaria que això quedés ben “esclarit” (no
només per saber exactament el que va passar amb el senyor Masana, sinó també amb
els dos policies que s’han vist implicats en aquest fet, i que han estat suspesos de sou
i feina).
Respecte a la resta de termes que vostè menciona: senzillament és la opinió
que nosaltres com a grup a l’oposició de la tasca que ha realitzat el senyor Masana. El
senyor Masana pot ser una bellíssima persona (que això ningú ho ha posat en dubte);
pot ser una persona voluntariosa (que ningú ho ha posat en dubte); però el que
nosaltres hem posat en dubte és la forma com ha gestionat aquesta regidoria. I això,
ha quedat demostrat, almenys per nosaltres, que no ha estat una bona gestió. I ens cal
a nosaltres, que som oposició, fer-ho públic. Evidentment que no ho faran vostès. En
cap moment ens hem posat en contra de la persona del senyor Agustí Masana, i molt
menys en lo que ell hagi pogut fer en la seva vida privada. I això vull que quedi molt
clar: Agustí, com a persona et respectem. Però nosaltres posem en dubte la gestió que
has fet com a regidor. I tenim tot el dret a fer-ho: per això estem aquí.
I res més: no us agafeu absolutament res més, perquè és així. Jo penso que hi
ha, sincerament, una mica d’immaduresa política: s’ha de saber acceptar les crítiques,
i sembla que aquest Equip de Govern no accepta ni una sola crítica. Quan tots
vosaltres, quan heu estat o oposició o durant campanya electoral, heu fet coses que si
les posem aquí sobre... Quina justificació donaríeu ara de les coses que vosaltres
hagueu pogut dir?
Sra. Manoli Martin i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Vaja acusacions...
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Que és vostès
fan preguntes o...?
Sr. Alcalde-President: No aviam, té la paraula ella. Si ha acabat, tornem a fer un altre
torn. Sí? Eh...
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Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Breument. En
quant a les múltiples versions que han sortit sobre els fets, jo lo primer que se
m’hagués ocorregut, per exemple, seria haver-me trucat, i li hagués explicat de
primera mà.
Sr. Alcalde-President: Senyor Casero?

En aquest moment se senten aplaudiments del públic assistent.

Sr. Alcalde-President: Tomás, si us plau.
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Sí gràcies. Senyora
Casals: alguna cosa que diu vostè no acaba d’encaixar. A veure, suposo que tots els
que som presents en aquesta sala han pogut llegir quin és el comunicat de
Convergència; què diu concreta exactament; i li ben assegura que no té res a veure
amb qualsevol disputa que puguem tenir entre Govern i Oposició; entre Govern i
Oposició de mandats anteriors... absolutament res a veure.
Allò que està escrit en aquest paper que vostè va signar, perdoni però jo, com a
regidor veterà (si m’ho permet, com el senyor Grandia; i si no que m’ho rectifiqui),
aquestes paraules no les hem utilitzat o no s’havien utilitzat mai. Per això, per això,
ens agradaria saber si aquesta és una opinió pròpia de la senyora Casals o és la
opinió conjunta de tot el grup municipal de Convergència. Perquè també seria molt
diferent; perquè la carta està signada per vostè, i vostè parla en nom de tot el grup
municipal. Com que considerem que aquestes paraules (les que estan aquí posades)
són molt fortes), com a mínim a mi i a aquest grup municipal li sembla... per això ens
agradaria que ens deixessin clar si aquesta és la posició de tot el grup municipal de
Convergència o només de la senyora Casals. Crec que lo que li ha comentat el
company Agustí Masana ha quedat respòs per tot el que puguem dir la resta. Gràcies.
Sr. Alcalde-President: Per part de Gent fent Poble?
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Jo només vull dir que:
Agustí, per nosaltres sí que has portat una bona gestió de la teva àrea. Res més.
Sr. Alcalde-President: Senyora Casals?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Sí, doncs bé. Senyor
Tomás Casero, el document està signat no per mi sinó per ordre per part del senyor
Roger Grandia (perquè jo no vaig poder venir aquí). Però, en tot cas, està presentat
per la meva persona com a portaveu del grup municipal i en representació del grup
municipal. Desprès, dir-li a l’Agustí que m’agradaria saber exactament el que va
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passar; però com que em consta que has donat moltes versions, no sé quina
m’hauries donat, Agustí.
En aquest moment s’escolten comentaris del públic assistent.

Sr. Alcalde- President: Si us plau... no...
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Demano...demano al
senyor Alcalde que s’esclareixin el fets. I no vull dir res més. Però, com a mínim, saber
la veritat del que va passar. Gràcies.
En aquest moment s’escolten comentaris del públic assistent.

Sr. Alcalde-President: Sí... jo demanaré, segurament... segurament és un...
segurament no: segur què és un tema molt sensible i, per tant, hem de permetre
doncs, com abans: que heu aplaudit a la intervenció, però intentem també moderar les
paraules perquè... perquè segur què és millor per tots. En tot cas, segur que ho
enteneu.
Per tancar aquest tema, i feta la segona ronda de paraules, en el escrit que em
dirigia la senyora Mercè Casals (signada per ordre el senyor Roger Grandia), em... A
mi em fa molt feliç aquest document perquè em reconeix que ho estic fent bé. I home,
quan algú et reconeix que ho estàs fent bé, doncs sempre és d’agrair; perquè ella
presenta aquest escrit quan jo (d’acord amb tot l’Equip de Govern, com no pot ser
d’una altra manera), ens assentem un diumenge al vespre en aquest Ajuntament.
Prenem una decisió fent, la primera cosa normal (què és el que deia el nostre
company Agustí Masana), que li vam dir: Agustí, explica’ns tu el que ha passat. Per
tant, la reunió de diumenge al vespre comença amb l’explicació del senyor Agustí
Masana (com no pot ser d’una altra manera quan hi ha hagut un incident on hi hagut
una persona que ho ha viscut). Doncs ell es va poder explicar, com no podia ser d’una
altra manera.
Fruit d’aquesta explicació, doncs tots els companys que governem amb ell vam
anar evolucionant cap a quines mesures s’havien de prendre. Perquè hi havia un
reconeixement per part de l’Agustí de què havia estat un error (i això és així, i crec que
ha donat proves suficients). Però en tot cas: prenem una decisió, i aquesta decisió jo la
plasmo en un Decret el dilluns al matí. I el dimarts, la senyora Mercè Casals (signat pel
senyor Roger Grandia) em demana: “Alcalde, compleixi amb el jurament que va fer”,
demanant-me que li prengués la cartera de Governació al senyor Masana. Com que jo
ha ho havia fet dic: “carai, tu; està reconeixent que compleixo amb el jurament”.
Desprès em deia: “compleixi fidelment amb les seves obligacions”; si el que em
demana que faci ja ho he fet i és complint les meves fidels obligacions, dic: “carai, tu;
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estàs complint amb les teves fidels obligacions”. I a més a més diu: “actuï de forma
responsable”. Caram, llavors, ja, us imagineu la meva alegria quan la senyora Casals
m’està demanant que actuï de forma responsable fent una cosa que ja he fet”. Doncs,
per tant, està dient “por ende”; la senyora Casals ens està dient a tots, a tots els vuit
regidors la senyora Casals en va dir: que complim el nostre jurament; que complim
fidelment amb les nostres obligacions; i que actuem de forma responsable. Això, la
senyora Casals ens ho va dir per escrit i signat per senyor Grandia a tots vuit. Perquè
és el que havíem fet. Per tant, si hi ha aquest reconeixement tàcit i per escrit, encara
s’entén menys tota la verborrea que el senyor Tomás Casero posava també sobre la
taula.
Sr. Alcalde-President: Llegeixo: “Atès que no és el primer cop que el senyor Agustí
Masana actua d’una forma incoherent i irresponsable en el seu càrrec.” Doncs potser
que ho hagués dit abans, no? Perquè tots devíem córrer un perill…Hem estat dos anys
pràcticament sota una amenaça de perill... Senyora Casals, sigui responsable un altre
dia i no esperi dos anys, i no esperi si correm un perill...

En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.

Sr. Alcalde-President: I si hem de fer llenya, fem-la quan l’arbre és dret; no aprofitant el
moment (per dir-ho així) de desgràcia personal d’una persona, doncs, que ha donat
positiu en un control. És allò de dir: “calla, que ara l’agafo amb el peu canviat, ara li
sego els peus”.
Per tant, torno a girar el full. Jo crec que qui no compleix el jurament; que qui
no compleix fidelment amb les seves obligacions; i qui no actua de forma responsable
és la senyora Mercè Casals, el senyor Roger Grandia (que ho signa per ordre d’ella), i
pel que sembla ser els altres regidors de Convergència i Unió que sembla ser que
subscriuen aquest document.
En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.

Sr. Alcalde-President: Per tant... si no hi ha cap altre novetat, deixaríem aquí, acabat
aquest donar compte del Decret d’alcaldia del 18 de març de 2013.
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Si, demano la
paraula senyor Alcalde, per acabar. Puc... Tinc o?
Sr. Alcalde-President: Sí... a l’inici... abans d’iniciar aquest Ple...
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Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Sí? Gràcies.
Llegeix: “ Bona nit, vull primer de tot agrair a tots els amics, companys i coneguts que
avui heu sacrificat una nit de divendres per estar al meu costat.
Malgrat el que estem passant aquests dies la meva família i jo, em vull quedar
amb les moltíssimes mostres de suport i comprensió que estic rebent. Desprès del
meu cessament, crec que la meva dimissió és un acte de responsabilitat, però també
un exemple d’ètica en un context de creixement de desacreditació de la política. Potser
m’he equivocat com a persona humana que sóc, però aquest fet no pot embrutar tota
una dedicació de servei al poble, sovint sacrificant la meva vida familiar i laboral. En el
desenvolupament de la meva acció com a càrrec electe, sempre he primat l’ètica i
l’honestedat. I és, des del convenciment en aquests principis, que des del primer
moment vaig posar el meu càrrec a disposició de l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages, i
que finalment, desprès d’uns dies de reflexió, he optat per abandonar les meves
responsabilitats.
En quant als membres de l’oposició, els hi he de dir que lamento profundament
que, des de CIU, s’hagi aprofitat d’aquest error comès per criticar, d’aquesta manera
tan desmesurada, la meva gestió. I avui, més que mai, estic convençut que la decisió
de no pactar amb vosaltres va ser la més encertada.”
En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.
15
“ Continuaré treballant pel poble, com ho he fet fins ara, amb la diferència de no estar
sempre sota la pressió constant d’una oposició que s’aferra acarnissadament a
qualsevol descuit que puguis tenir. Voldria que la meva dimissió no servís només per
satisfer la oposició. Espero i desitjo que la mesura de suspendre cautelarment de sou i
feina els dos agents es resolgui el més aviat possible.
Finalment, vull desitjar a qui em substitueixi molta sort en aquesta etapa de la
meva vida, que li tocarà viure arran de la meva renúncia. I als companys de l’Equip de
Govern, agrair-vos els moments viscuts durant aquests dinou mesos. I no patiu: per mi
això no és una derrota, sinó l’inici d’una nova victòria. Formalitzaré per escrit la meva
renúncia al meu càrrec de regidor en els propers dies. Gràcies, i visca Sant Fruitós”.

En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.

Sr. Alcalde-President: Bé, donat... si us plau... no... donat el... si us plau si us plau...
donades les circumstàncies, que abans volia dir què, prèviament el regidor Agustí
Masana havia sol·licitat que pogués intervenir, jo el que faig és donar paraula a tots els
regidors de l’Ajuntament perquè puguin aportar el que li hagin de dir al senyor Masana;
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o el que hagin de dir a qui correspongui. Començarem pels portaveus: per part del
PSC?
Sr. Tomás Casero García, regidor del grup municipal PSC: Amb l’Agustí hem passat
junts molts dies. Poca cosa més ens hem de dir. Amb l’Agustí ens hem posat en
coses, en desacord en d’altres, però sempre les hem resolt de la mateixa manera:
donant-se una encaixada de mans. Com ha de ser. Gràcies Agustí.
Sr. Alcalde-President: Per part de Gent fent Poble, Marta?
Sra. Marta Flotats Riera, regidora del grup municipal GfP: Bé, en nom dels regidors de
Gent Fent Poble volem agrair la tasca realitzada pel regidor Agustí Masana durant
aquests, gairebé, dos anys. Sabem, de primera mà, que ha treballat i ha servit amb
voluntat i amb molta dedicació a les competències que li van ser assignades, sent una
peça clau en matèria de protecció civil i seguretat ciutadana. Malgrat tot, sempre
guardarem un bon record del què ha estat el teu pas per l’Ajuntament. Moltes gràcies,
Agustí.
Sr. Alcalde-President: Per part de Convergència i Unió?
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Bé, doncs sí que
m’agradaria dir-li que em sap molt greu que s’hagi agafat això com una cosa personal.
Perquè en cap cas, i en cap moment, ha estat així. Si us plau... si us plau...
m’agradaria que no fessin comentaris perquè les meves paraules són sinceres. Perquè
nosaltres no estem aquí (a nivell personal) per ficar-nos amb ningú. Senzillament
estem fent la nostra feina a oposició. No hem volgut fer llenya de l’arbre caigut, senyor
Batanés: vostè sap, perfectament, que aquest escrit jo el tenia fet el dia abans, perquè
li vaig enviar a vostè i a la resta de regidors (abans de que, potser, vostè fes el Decret
o de què se sapiguès que vostè havia fet el Decret). Per tant, no volíem fer llenya de
l’arbre caigut... Home, senyor Batanés, faci el favor. Vostè ho sap perfectament.
En aquest moment se senten comentaris del públic assistent.

Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup municipal CIU: Escolti’m, hi ha un
correu electrònic, i.... això es pot demostrar fàcilment. Vull dir que... llavors no faci
veure que és mentida el que estic dient.
Agustí, de veritat: que això no és res absolutament personal, i em sembla que
aquí hem capgirat la truita per sempre donar la culpa a Convergència, que al final
tindrem la culpa de tot el que passa en aquest municipi. Motes gràcies.
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Puc parlar o no?
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Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: No...
Sr. Alcalde-President: Tranquil... un moment Agustí, un moment. En tot cas, el
diumenge, quan finalitza la reunió nostra al vol de dos tres quarts de deu de la nit, jo
faig dos trucades a la senyora Mercè Casals en el seu telèfon mòbil. Vostè em
contesta un SMS dient: “ara no et puc atendre, ja parlarem demà”. Per tant, la decisió
que es pren el diumenge al vespre ja està presa. I a l’endemà, quan jo la truco, jo li
comunico que sortirà una nota de premsa al voltant de la una del migdia on es dirà el
que va sortir. I en aquest moment, és quan vostè em diu: “nosaltres tenim un paper fet,
que no m’ha donat temps de venir; l’entrarem dimarts”.
Vostè, sabent que la decisió s’havia pres el diumenge al vespre, el dimarts
entra aquest paper. Jo crec que això no calia comentar-ho, però ja que la senyora
Mercè Casals ha parlat d’SMS i de detalls tan detalls... la veritat, sigui la que sigui, i qui
truca a la senyora Casals per donar compte (i crec que s’ha de fer perquè és la cap de
l’oposició) és aquest Alcalde el diumenge al vespre, a tres quarts d’onze del vespre. I
això és així: si hem de veure els SMS estan aquí, però no... no crec que calgui arribar
aquí. En tot cas, aclarit això, si vostè senyor Masana vol comentar alguna cosa, li
deixo que la comenti.
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Només volia dir
que no... d’errors en cometem tots però només alguns prenen la decisió valenta
(penso jo) d’afrontar això quan es tracta... M’agradaria, doncs convidar... o bé convidar
a tots els regidor, quan se’ls hi caigui o hagin tingut... o se’ls pogués imputar per
alguna sanció administrativa, eh, també tinguessin la valentia de fer-ho com ho he fet
jo. Estem parlant d’una sanció administrativa. Per posar exemples com podria ser
alguna sanció de trànsit; omplir piscines quan hi ha decrets que ho prohibeixen; o, per
exemple, utilitzar targetes de minusvàlid inadequadament, a tall d’exemple. Ja està,
res més.
Sr. Alcalde-President: Gràcies Agustí. Com he dit abans, si els regidors tots voleu
aprofitar l’avinentesa, teniu la paraula en el micròfon.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Hola bona nit. Primer
de tot demanar disculpes si m’entrebanco perquè... lo meu no és parlar en públic. Bé.
Llegeix:
« Bona nit, tot i que per a mi no ho són. Primer de tot, agrair als veïns i veïnes de Sant
Fruitós que han volgut estar aquesta nit per donar suport al regidor i company Agustí
Masana. Tinc molt a dir, però intentaré fer un resum del que per a mi han estat els fets
més destacats que ens han portat a estar tractant aquest tema avui. I exposaré alguns
dels fets que s’han obviat en aquesta història.
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M’agradaria començar pel principi. Per allò, em remunto al 17 de febrer de
2011, a l’entrevista que es publicava a un diari que ja coneixem. Feia referència a
Convergència. “Agustí Masana afirma: no podem dir que aquests anys de la... a
l’Ajuntament no s’han fet coses, perquè no seria veritat. Però, en canvi, ha faltat
sensibilitat i coherència, perquè el problema és que no s’ha escoltat a la gent. Quan
sigui a l’Ajuntament, tindré regidors que trepitjaran el carrer amb l’objectiu de parlar,
escolar la gent, perquè no s’ha de tenir por de parlar amb la ciutadania, que creiem
que es la manera de fer les coses amb sentit comú.”
Aquesta declaració mostra quina era la política que volia fer l’Agustí Masana.
No volia fer ni grans ponts, ni grans biblioteques, ni grans obres... Volia escoltar els
seus veïns i atendre les seves necessitats per millorar la seva vida i el seu poble. I això
ningú li podrà retreure que no ho ha fet. Un amic meu em va dir, quan portava uns
mesos de regidora: “la política és un joc; un joc que té unes regles que has d’entendre;
i quan les coneguis, deixaràs de patir i entendràs què està passant”.
L’Agustí Masana va canviar les regles del joc aquell 13 de juny del 2011, quan
per imperatiu legal prometia el seu càrrec. I avui, torna a demostrar que les regles de
la política es poden canviar. Si hagués estat com un altre polític (un polític), s’hagués
excusat amb les malifetes dels altres i s’hagués quedat a la seva cadira. Però ell no
volia ser un polític més: ell volia ser un veí que treballava pels seus veïns. L’Agustí
Masana va reconèixer, des del primer moment, quines havien estat les seves faltes; i
va actuar amb responsabilitat informant dels fets i posant a disposició de l’Equip de
Govern el seu càrrec; i acceptant la decisió de quedar apartat, provisionalment, fins
que s’aclarissin els fets. Però no és Superman, i quan va veure com s’evolucionaven
els fets, va preferir prendre una altra decisió. L’Agustí ha estat una persona que
sempre ha estat vinculada al poble, i ha treballat amb multitud d’entitats. Quan no s’ha
trobat a gust, ha marxat sense fer soroll.
I demano: calia fer el què ha fet la senyora Casals? Amb el seu permís, i
perquè tot Sant Fruitós sàpiga al que em refereixo: recordem que els fets passaren la
matinada del dia 16 de març. El diumenge 17 al matí, sortia publicada la notícia dels
fets, i al vespre l’Equip de Govern es reuneix i decideix què fer. Aquest mateix dia, es
decideix comunicar a la senyora Casals què ha passat, i l’Alcalde truca, rebent com a
resposta un SMS, despatxant-lo fins dilluns. El dilluns 18 de març surten les
declaracions de la senyora Casals: no tan sols anunciant que ha demanat la dimissió
del nostre company, sinó que l’acusa de fets tan greus com els ocorreguts durant la
Festa Major. Fins aquí, tothom pensarà: “molt bé, és la cap de la oposició; ha fet el que
havia de fer”. O potser no?
En primer lloc, si algú s’ha mirat el comunicat de la senyora Casals al bloc de
Convergència, diu: “Mercè Casals Martínez, amb DNI X, com a portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, exposa
que atès els fets ocorreguts aquest cap de setmana, en el que s’ha vist implicat el
regidor de Governació senyor Agustí Masana, en un assumpte que creiem hauria
d’haver transcorregut en la més estricta intimitat”
Ctra. De Vic, 35-37 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Fax 93 876 04 86

18

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Recomano a la senyora Casals que consulti al diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans, quan no es trobi segura de quin és el significat d’algun mot. Em fa l’efecte
que desconeix que el substantiu intimitat significa “qualitat: íntim; àmbit privat d’una
persona, d’una família, d’una parella. I els fets que va protagonitzar l’Agustí Masana
van trascendir ràpidament d’aquest àmbit.
Tractaré d’explicar-me: l’escrit al que m’acabo de referir va ser passat a l’Equip
de Govern i al Secretari el 18 de març a les 15:15, com ve ha dit el senyor Alcalde. Un
dia després que la senyora Casals fes les descabellades declaracions al diari Regió 7.
Amb quines fonts va parlar per fer les seves declaracions? Amb l’Alcalde i l’Agustí
Masana perquè li donés la seva versió i portar-ho a la intimitat, oi? Amb qui, sinó? A
qui vol enganyar? Tan important és per vostè ser alcaldesa de Sant Fruitós, que val la
pena fer.... el que ha fet? »
En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.

« Creu que val la pena tirar per la borda la vida i el treball d’aquest home? I no parlo
del treball polític. »
En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.
19

« Parlo d’això: del treball que ha fet com a veí de Sant Fruitós. Creu que val la pena
tirar per la borda com a pare i com a persona què és? Senyora Casals: amb la seva
manera de fer ha demostrat com és, i que és una pèssima líder. Si realment hagués
volgut portar a terme en la intimitat, hagués agafat evidències i arguments, i s’hagués
reunit amb l’Alcalde i l’hagués demanat la dimissió de l’Agustí. Però no. Vostè no volia
això: vostè senyora Alcalde volia fer mal... senyora Casals volia fer mal. Volia cobrarse que l’Agustí Masana no va voler pactar perquè fos alcaldessa. Creu sincerament
que ha guanyat alguna cosa? Ho creu? No tan sols no ha tancat el pacte, sinó que
s’ha posat en evidència davant els veïns de Sant Fruitós per la seva manera de fer. I
miri que li dic: fins i tot li ha posat bé a algú dels seus companys.
Quant li falta per aprendre, sobretot com a persona. Com a companya d’Agustí
Masana, com a membre de l’Equip de Govern, i veïna de Sant Fruitós (com molts
altres veïns), necessitem saber si la resta dels membres de l’oposició defensen la
manera com ha portat aquest tema la senyora Casals. També, i ja que ha tret el tema,
vull saber: quina informació té vostè sobre l’incident de la Festa Major? Ha estat per
part seva un altre error acusar l’Agustí Masana de ser responsable d’aquest incident.
Sap perquè? Doncs perquè no va estar el dia en què es va muntar l’espectacle, oi que
no? I sap perquè li dic tan convençuda? Doncs perquè jo si que hi era. Jo i més
persones que seran cridades a declarar, perquè demano que s’obri una investigació i
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es depurin responsabilitats. I si es demostra que no va haver mala actuació per part de
l’Agustí Masana, haurà de demanar disculpes públicament per calúmnies i falses
acusacions. Ja s’ha tret la màscara, senyora Casals, i ha fet que molts dels nostres
veïns que encara tenien dubtes de quin tipus de persona vostè era tinguin la resposta.
I ara, per acabar. Per tots els fets exposats; per la falta de sensibilitat i de
professionalitat política demostrada; per voler fer creure als seus veïns que vostè volia
portar el tema en la intimitat quan s’ha demostrat que era mentida; per la seva falta de
respecte i companyerisme mostrada envers el veí (no polític) veí de Sant Fruitós
Agustí Masana: demano la seva dimissió. Ara sí, bona nit. »
En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.

Sr. Alcalde-President: Gràcies Manoli. Cristina?
Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC: Bé, bona nit a tots.
Bona nit Agustí. Desprès de totes les paraules dels meus companys s’han dit moltes
coses aquí. Però reitero les dites pel mateix Agustí. I és que han estat dinou mesos
plens de moments de... d’altres divertits, d’altres més difícils... Ara mateix em ve a la
memòria, Agustí, el passat 16 de novembre. Te’n recordes? Em vas trucar per avisarme que s’havia perdut un nen a La Pineda de Bages. En un moment vam muntar una
recerca impressionant, i gràcies a Déu a quarts d’onze apareixia. Bé, aquest seria un
dels molts viscuts amb tu. Per tant només dir-te doncs... el que també t’ha comentat la
meva companya Marta: Gràcies Agustí, i et trobarem molt molt a faltar.

En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.

Sr. Alcalde-President: Xavier? No no, ja has parlat Tomás.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: va Tomás, que agrada
massa el micro.
Sr. Agustí Masana i Santamaria, regidor del grup municipal Imagina’t: Prou parlar ja,
ostres.
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP: Bé Agustí. Jo també et
volia donar les gràcies pels moments viscuts. Per les experiències compartides. Per
l’aprenentatge que hem fet tots plegats. Reitero les gràcies. Avui dèiem que potser és
l’últim WhatsApp de Govern que ens enviem, però no serà el darrer WhatsApp amb
l’Agustí. Gràcies Agustí.
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Sr. Isidre Malagarriga Sala, regidor del grup municipal GfP: Sí hola bona nit. Jo
subscric exactament les paraules que ha dit la Marta, ja que ho hem fet una mica entre
tots dos. Bé Agustí, gràcies per la teva col·laboració en tots els actes que hem
organitzat a través de l’Àrea d’Esports; a la Fira de Comerç...En tota la teva
col·laboració, que sempre l’he tinguda i estic molt content d’haver estat al teu costat.
Moltes gràcies per tot. Et trobarem a faltar. De veritat.

En aquest moment se senten aplaudiments a la Sala.

Sr. Alcalde-President: Algun regidor voleu comentar, de Convergència?
Sra. Mercè Casals Martínez: Bé, jo... em sembla que no cal... Només li diré a la
senyora Manoli què si el senyor Agustí Masana no hagués trucat a la Policia Local de
Sant Fruitós, ara no estaríem aquí. M’entén? I que no és una servidora qui ha fet
públic això. No hi tinc absolutament res a veure, i vostè no sé a on vol arribar.
Fixi’s molt bé en tot lo que ha dit. Una servidora es va assabentar molt desprès,
i el senyor Agustí Masana va cometre un error, que va ser trucar la Policia municipal
(que ja esbrinarem exactament què va passar, perquè encara no ho sabem). Però el
fet que la va trucar, això sí què és ben cert. I en aquell moment ell es va equivocar. Si
ell hagués trucat un taxi o hagués trucat a una altra persona no hagués passat
absolutament res, perquè és un error què ens pot passar a qualsevol. I aquí és la
punta del llapis, senyora Manoli. No sé perquè volen fer veure que tot això ha estat
culpa nostra. És increïble tot el que vostè ha dit, i tot lo que han intentat posar aquí, a
sobre de la taula. L’error ha estat aquest. És un error que va cometre ell, i per això ara
dimiteix. Res més, gràcies.
Sr. Alcalde-President: Gràcies Mercè.
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Puc contestar, Joan
Carles? Per al·lusions?
Sr. Alcalde-President: No...no no...
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina’t: Un segon només.
Sr. Alcalde-President: No Manoli, no no. Gràcies. En tot cas, bé, toca tancar. L’abast
del Ple d’avui l’hem pogut palpar perfectament. Jo no sé si s’ha sentit, i per tant si
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constarà en la transcripció, però hi ha hagut un regidor que ha dit que no volia
participar d’aquesta comèdia. Un Ple municipal, senyor Pere Canyes, jo crec que no és
una comèdia. I si vostè creu que un Ple municipal és una comèdia, doncs aquesta
setmana em ve a veure i en parlem... però, en tot cas... mentres... mentres...
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal de CIU: (...)
Sr. Alcalde-President: No si us plau. Llavors, simplement és un Ple municipal, i cada
Ple municipal té les connotacions que té pels temes que es tracten. Per bé o per mal,
no a cada Ple acomiadem o tenim un regidor que ens diu que plegarà. Per tant, amb
tot el respecte, avui és el senyor Masana. Però jo li garanteixo que si algun dia el que
ens diu que plega és vostè, també muntaré un Ple perquè pugui vostè parlar a la
ciutadania. No ho dubti. Per tant, voldria defugir de dir que això és una comèdia.
Moltes gràcies a tots per haver assistit. En tot cas, Agustí, sóc el teu Alcalde. Ho he
estat, ho seguiré sent i tu ets un dels meus ciutadans preferits perquè, durant dinou
mesos, has aportat molt, i a més a més has aportat amb una visió bastant diferent.
Precisament jo vull destacar la cohesió i la força d’aquest pacte d’aquestes vuit
persones que intentem tirar les necessitats dels nostres ciutadans endavant,
precisament amb això. Amb aquest contrapunt que tu has ofert des del primer minut en
aquest Equip de Govern. I això, bé, no té preu. Gràcies Agustí. Gràcies a tots. Bona
nit.
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El Ple resta assabentat.
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les vint-i-una hores i cinquanta 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.
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