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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRAT PER 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES. 08 DE MAIG 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 ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat. 

 
SR. SECRETARI: 
Sr. Josep González Ballesteros  
 
Al saló de Plens de la Casa 
Consistorial essent les 20:01 hores del 
dia dimecres 08 de maig 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 Sr. Josep González 
Ballesteros.   
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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ÍNDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL 08 DE MAIG 

DE 2013. 
 

“PLE ORDINARI DE DATA 08 DE MAIG DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
1.Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 d’abril de 2013….pàg.4. 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
2.Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària…………………………………………………………………………………..pàg. 4. 
 
3.Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries de 8 i 22 
d’abril de 2013……………………………………………………………………………pàg. 4. 
 
4.Informació de les regidories………………………………………………………….pàg. 4. 
 

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
5.Aprovació de la modificació de l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
de Sant Fruitós de Bages……………………………………………………………….pàg. 5. 
 
6.Aprovació del conveni d’adhesió a la Central de Contractació del Consell Comarcal 
del Bages per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages……………………...pàg.7. 
 
7.Aprovar adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al conveni de 
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona………………………………………………………………..pàg. 11. 
 
8.Aprovació de diversos acords de la Mesa de negociació col·lectiva: supòsits de 
caràcter excepcional d’incapacitat temporal i pla de jubilació parcial…………... pàg. 13. 
 

CMI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
9.Avanç de la modificació puntual de sistemes d’espais lliures i d’equipaments del Pla 
General d’Ordenació Urbana a Pineda de Bages i a Torroella de Baix………….pàg. 18. 
 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
10.Aprovació convenis amb entitats i associacions per a l’any 2013: col·lectiu 
XARXA………………………………………………………………………………….pàg. 20. 
 
11.Aprovació conveni col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN per a 
l’exercici 2013………………………………………………………………………….pàg. 23. 
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12.Autorització de despesa i aprovació de minuta de conveni de foment respecte a 
l’activitat de l’entitat local Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE) conforme a la 
consignació pressupostaria prevista per l’exercici 2013…………………………. pàg. 28. 
 
13.Establiment d’espais habilitats per a la celebració de matrimonis civils per l’Alcalde 
o els seus delegats…………………………………………………………………….pàg. 33. 
 
14.Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de 
llar d’infants……………………………………………………………………………..pàg. 34. 

 
PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR 

 
15.Jurament o promesa de càrrec i presa de possessió de la condició de regidor per 
part del senyor Xavier Sagués i Taña……………………………………………....pàg. 38. 
 
 

PRECS I PREGUNTES” 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 d’abril de 
2013.  

 
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 10 
d’abril de 2013, indicant que s’ha de realitzar una correcció a la pàgina quatre.  
 
Així, on diu: “Decret de l’Alcaldia de data 18 de març de 2013, mitjançant el qual 
s’incoa la tramitació d’expedient disciplinari respecte als agents de la Policia Local de 
Sant Fruitós de Bages amb TIP 1042 i 1052...” 
 
Ha de dir : “Decret de l’Alcaldia de data 18 de març de 2013, mitjançant el qual s’incoa 
la tramitació d’expedient disciplinari respecte als agents de la Policia Local de Sant 
Fruitós de Bages amb TIP 1042 i 1051...” 

 
 

Sr. Alcalde-President : Hola, bon vespre. Comencem aquest ple ordinari de 8 de maig 
de 2013. Primer de tot, en aquest ple d’avui, per dir-ho així, dues novetats : una és que 
és el primer ple que estem assistits pel Secretari de la Corporació, el Secretari que ha 
obtingut la plaça a través del concurs unitari estatal i que, per tant, des del dia 16 
d’aquest mes passat ocupa la plaça de Secretari d’aquest Ajuntament, que és el Sr. 
Josep González Ballesteros. Per tant, la benvinguda, doncs, als plens. I que sigui 
profitós.  
 
Per altra banda, també, com podeu veure, el punt primer, és el jurament o promesa 
d’un nou regidor que prendrà possessió al ple d’avui. A petició seva, que he acceptat 
de bon grat, aquest punt primer el passarem a l’últim punt de l’ordre del dia d’avui. Per 
tant, començarem pel segon punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària celebrada el 10 d’abril de 2013. En aquest sentit, doncs, per part dels 
regidors o portaveus, algun comentari, algun.... ?  
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bona nit. 
 
Sr. Alcalde-President : Bona nit.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, només hi ha una 
petita errada, que en el moment de l’ordre del dia no vàrem detectar, però que ara, ja 
que hem d’aprovar l’acta, segurament s’hauria de revisar : als Decrets d’Alcaldia, hi ha 
tres decrets que parlen de tres agents de la policia i creiem que hi ha el número d’un 
dels agents en un dels decrets que està equivocat, que es refereix a l’agent 1051. En 
algun altre Decret parla del 1052, però fan referència, tant en un com en un altre 
Decret, als fets ocorreguts aquella nit. Llavors, per això creiem que és un error. En tot 
cas, ho portem senyalitzat; i, si de cas, el Sr. Secretari, .... més que res, perquè quedi 
ben reflectit. Que igual el Decret també estava equivocat, no ho sé. Però, en 
principi,.... 
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Mercè. Sí, ho farem. Apart d’això, aprovem 
l’acta ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, per la resta, sí.  
 
Sr. Alcalde-President : Doncs, aprovem l’acta de la sessió del 10 d’abril.  

 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària.  

 
Es posen de manifest a la Secretaria decrets d’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària.   
 
El Ple en resta assabentat.  
 
Sr. Alcalde-President : Endavant, doncs, la paraula, si la desitgeu per part de CIU per 
donar compte.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No.  Bé, primer, vull 
donar la bona nit a tothom, que abans no ho he fet. En aquest punt, no tenim res a dir 
dels decrets.  
 
Sr. Alcalde-President : D’acord.  
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries 
de 8 i 22 d’abril de 2013.  

 
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
corresponents a les sessions ordinàries de 8 i 22 d’abril de 2013. Es detecta una 
errada a la pàgina 9 de l’acta corresponent a la darrera sessió esmentada.  
 
Així, on diu “-Exemplars: 2.500”  
 
Ha de dir “-Exemplars: 1.500”. 
 
El Ple en resta assabentat.  
 
 
Sr. Alcalde-President : També, doncs, la paraula a CIU, ... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí.  
 
Sr. Alcalde-President : ... per si hi ha algun punt a  comentar. Endavant, Mercè.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, només de la  Junta 
del dia 22 d’abril, que voldríem remarcar que l’hem rebut només amb dos dies 
d’antelació al dia d’avui. I se’ns fa una mica difícil poder revisar tota la documentació 
quan ens arriba tant just. Demanar, si és possible, que les actes de Juntes de Govern 
que hagin d’entrar al ple, ens poguessin arribar amb una mica més d’anticipació per 
tenir el temps suficient de revisar-les.  
 
Sr. Alcalde-President : Doncs queda demanat.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Dit això, a l’acta de la 
Junta del dia 22 d’abril de 2013 hi ha la regidoria de Comunicació del punt 2.3.1, 
Contracte menor de servei de  comunicació, gabinet de premsa, edició mensual del 
butlletí municipal, veiem que han fet un contracte amb l’agència CatPress, per una 
sèrie de serveis a banda del què és el butlletí municipal, que fins ara ens ho feia el Sr. 
Oliveres; doncs, veiem que apart de l’edició del butlletí, que, si no és un error, crec que 
també s’ha incrementat l’edició, perquè se’n feien 1.500 exemplars i aquí parla de 
2.500. Entenc que s’està fent un increment de 1.000 exemplars. Veig que per la cara 
de la regidora, deu ser un error.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : En principi.... 
 
Sr. Alcalde-President : No, més que res..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, bé, sí, 
demanar-li a ella perquè és la regidora de Comunicació, si ens pot explicar una mica 
els motius, tot i que a la proposta hi ha una motivació – però que ens expliqui 
exactament quins són els motius d’haver canviat això. Realment creiem que una cosa 
que comença com un butlletí del qual en parlàvem ara fa un any, que teníem una 
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oferta de 147 € mensuals, ara la cosa s’ha anat incrementant : perquè del 147 € que 
ens feia Difoprint, es va acceptar la proposta d’Oliveras per 330 €, que ja estàvem 
doblant el preu que ens podia haver costat, tot i que nosaltres ja estimàvem que era 
una feina que es podia fer des de l’Ajuntament, des de la pròpia regidoria – que per 
això tenim una regidoria de Comunicació. Però bé, decideixen fer un contracte extern, 
un contracte que s’entén, entenem nosaltres que es paguen més diners dels que 
s’haurien de pagar i ara ens trobem que al cap de menys d’un any fan un nou 
contracte amb una nova empresa; i estem parlant aquí que fem un contracte per un 
import de 8.203,80 € per serveis durant 6 mesos. O sigui que si això ho multipliquem 
per dos, són 16.400 € anuals d’un servei que nosaltres entenem que es pot des de la 
regidoria. Si ens pot explicar això. I si ens pot aclarir el tema de l’edició, si són 1.500 
exemplars o són 2.500, tal com diu la proposta d’acord. Gràcies.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, bona nit.... 
 
Sr. Alcalde-President : Ara, ara et donaré la paraula, Manoli, disculpa. 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Hi ha un error. No són 
2.500, són 1.500...... 
 
Sr. Alcalde-President : No, no.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Ho posa al principi de 
tot.  
 
Sr. Alcalde-President : Perdona, perdona. “Vist que en data 16... bla, bla, bla... 1.500 
exemplars mensuals”. Per tant,.... 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí, però.... 
 
Sr. Alcalde-President : No sé on deu ser l’error però aquí parla de 1.500. bé, en tot 
cas, ara ho manifestaràs. Simplement, avançar-li a la Sra. Casals que la regidoria de 
Comunicació, el què fa és decidir les polítiques de comunicació, no fa el butlletí. No fa 
la feina. Per bé o per mal, els regidors d’una corporació municipal decideixen el què és 
fa, no fan ells el butlletí. Per tant, quan vostè diu que havent-hi una regidoria de 
comunicació, és estrany que el butlletí es faci fora. No, les coses s’han de fer qui les 
sap fer. Els regidors marquen les polítiques corresponents  i la Manoli Martín, molt ben 
fet, molt ben fet, el què fa és marcar les polítiques de comunicació del nostre 
ajuntament. No fa el butlletí la Sra. Manoli Martín. Un cop fet aquest aclariment, tens la 
paraula, Manoli, per comentar el què et demanava la regidora.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Gràcies. Hi ha un 
error; m’imagino que la diferència, et refereixes a la pàgina que hi ha.... a veure si em 
surt.... la pàgina 7 de la Junta de Govern Local, em surt a mi, on sí que hi ha una 
errada on posa 2.500 exemplars. Són 1.500. Aclarit aquest tema, dir que la regidoria 
de comunicació, abans amb l’antic equip de govern de CIU, hi havia un càrrec de 
confiança d’una persona que portava tot el tema de protocol i tema de comunicació. 
Aquesta persona estava contractada amb un sou de l’Ajuntament; aquesta persona, 
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nosaltres vàrem decidir eliminar els càrrecs de confiança- donava la casualitat que 
estava fent aquestes tasques i va haver de deixar-ho de fer. Evidentment, vostès 
saben que és molt important, a l’hora de fer les feines que es fan a l’Ajuntament, el 
comunicar-les als nostres veïns. Tant quan s’aprova una taxa com quan s’aprova unes 
bonificacions, com quan es fa un carrer o sobre algun tipus de servei nou a 
l’Ajuntament. Aquestes feines, fins ara, amb molt esforç, s’han estat repartint entre els 
treballadors que no eren els responsables de fer el tema de comunicació – entre ells, 
l’informàtic, entre ells el tècnic de cultura, entre ells altres persones que tenien altres 
feines que no eren la de comunicar. La meva persona també va estar criticada en 
algun moment per fer comentaris i tal : també he intentat informar dins l’àrea de 
comunicació, cosa que com bé ha dit l’alcalde, no era la meva feina, la de redactar o 
fer escrits, ni per publicar a la pàgina web, ni per publicar al Montpeità, ni res. Fins ara 
s’ha estat fent, tinc altres regidories que considero molt importants, apart de la de 
Comunicació, com són la de Joventut i la Recursos Humans. I el tema de comunicació, 
hem considerat tot l’equip de govern que era important dedicar-li una part del 
pressupost que ja estava assignada i per la qual, amb aquest import em sembla que 
tot i les partides que estan vinculades no ens hi passem. Llavors, hem decidit de fer 
una bona feina de comunicació perquè tots els veïns tinguin l’oportunitat de saber que 
s’estava treballant dins l’Ajuntament, què teníem previst fer. I s’ha contractat una 
empresa que sí que és especialista en coordinar les informacions, en donar-li cos, en 
redactar-les; i, en comparació, Sra. Casals, 6.780 € sense IVA multiplicats per 2, que 
són 12.000 €, no té res a veure amb el sou que cobrava el càrrec de confiança que 
tenien vostès a l’Ajuntament. No sé si amb això li he donat resposta a la seva 
pregunta. Espero que sí. Gràcies.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, si em deixa el Sr. 
Alcalde, comentar que això dels 2.500 exemplars, surt en totes les documentacions 
que hi ha a l’expedient. 
 
Sr. Alcalde-President : Ja li he dit que era un error i que són 1.500.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : d’acord, no és la 
pàgina 7, sinó que a tots els documents de l’expedient... 
 
Sr. Alcalde-President : Ja li he respost.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Llavors, el què 
m’agradaria comunicar-li o comentar-li a la Sra. Manoli és que l’empresa aquesta – ja 
que ha fet referència a aquesta persona que hi havia a l’anterior equip de govern i que 
realitzava, entre altres, tasques de comunicació – però veiem que l’objecte del servei 
d’aquesta empresa diu exactament que “farà un servei de gabinet de premsa, que 
inclou : redacció i emissió de notes de premsa, convocatòria de rodes de premsa, 
contacte permanent entre Ajuntament i CatPress per determinar accions a curt termini, 
reunions de planificació, recull de premsa en format PDF d’allò que s’ha publicat 
relacionat amb l’Ajuntament”. En aquest punt, m’agradaria fer èmfasi i demanar-los 
que si, ja que vostès no han estat prou amables com per fer-nos arribar els reculls de 
premsa que vàrem demanar a principi de legislatura, tal com indica el ROM, si ara 
tenim una empresa que cobrarà per fer aquest servei i que els arribarà a vostès, ja fet, 
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dat i beneït, doncs  que siguin tant amables de fer-nos arribar, tal i com indica el 
Reglament, a l’article 61, al punt e). Però, bé, seguim : aquesta empresa ens farà 
també “redacció de discursos i/o articles per  a revistes, diaris o programes oficials, 
redacció de dos discursos” – o sigui, el preu inclou “dos discursos o articles al mes que 
necessiti l’alcalde o algun integrant de l’equip de govern”. I pel què fa a l’edició i 
impressió del butlletí, “redacció i coordinació de continguts, disseny i maquetació, 
correcció, impressió”; i llavors, parla de les característiques que és on torna a dir allò 
dels 2.500 exemplars. Bé, jo, Sra. Manoli, el preu d’aquests 8.200 € per 6 mesos, que 
jo multiplicant per dos, fàcilment em fa els 16.400, més – ja que ha parlat vostè 
d’aquesta altra persona, el sou i la Seguretat Social que cobra vostè que són 35.230 € 
l’any, més el complement que se li va donar a la funcionària que fa funcions de 
secretària de l’alcalde; tenint en compte tota la suma d’aquests diners, potser els 
números no són tots ajustats. El què passa és que abans l’anterior equip de govern 
feia les coses de forma molt clara i molt sincera, dient “aquesta tasca la fa aquesta 
persona i cobra aquest sou” i vostès ho van maquillant donant complements a un, 
posant-se un sou com a regidor de Comunicació i llavors contractant a empreses 
externes. Però , al cap i a la fi, vostès estan fent el què han estat criticant de l’anterior 
govern. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Li respon algun cosa, Sra. Martín ? 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Crec que mereix una 
resposta.  
 
Sr. Alcalde-President : Endavant.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, si pagar el sou 
d’una persona de càrrec de confiança ho compara amb el meu sou i la meva Seguretat 
Social, haurem d’agafar tots els sous de l’antic equip de govern, mirar què feien i 
posar-ho a la balança. Com vostè bé ha dit, la regidoria de Comunicació, els regidors 
hem de controlar que les nostres treballadors, els treballadors de l’Ajuntament, els 
treballadors de Sant Fruitós facin la seva feina. A l’àrea de comunicació no hi havia 
ningú. Jo cobro aquest sou i pago la Seguretat Social, no només per fer de regidora de 
Comunicació; com bé li he dit, faig de regidora de Joventut i faig de regidora de 
Recursos Humans – que, per cert, el regidor de Recursos Humans ara no està aquí i 
sap que això porta molta feina. O sigui, que no és que només em dediqués ni a 
redactar i a fer escrits, sinó que la meva feina dins l’Ajuntament és organitzar que els 
serveis de l’Ajuntament funcionin, no fer la feina de l’Ajuntament.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em permet el Sr. 
Alcalde... 
 
Sr. Alcalde-President : No, jo crec que s’ha donat per respost i.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : M’agradaria contestar 
alguna cosa.  
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Sr. Alcalde-President : Jo li dic que m’agradaria que no digués res més perquè s’ha 
donat per respost. En tot cas, dir-li a la Sra. Manoli Martín que s’ha deixat de 
comentar, apart del sou de la persona específica que tenien de càrrec de confiança, 
que hi havia un contracte de 18.000 € anuals amb Canal Taronja, que vostè s’ha 
oblidat de mencionar. Per tant, són 18.000 € anuals, més el què cobrava la persona de 
càrrec de confiança, més la part proporcional – suposo- del què cobraven els regidors 
de l’antic equip de govern, com la Sra. Mercè Casals ha establert, i que jo li diria que 
s’ha oblidat de comptar la meva part proporcional del sou i la d’alguns regidors que 
algun dia escrivim alguna cosa. Per tant, aquesta és la realitat numèrica de la situació. 
I dir-li, Sra. Casals, que el recurs de premsa que vostè va demanar fa un any i mig, 
que no se li va donar perquè era una cosa que no es feia, ara com que sí que es farà, 
ara el tindrà. Per tant, m’està bé que ho demani i així serà, però estigui tranquil.la que 
encara que no ho hagués demanat se li hagués donat a partir de l’aprovació aquesta 
que es fa avui. Per tant, rebrà el seu grup municipal el recull de premsa amb la 
periodicitat que sigui entregat a l’Ajuntament. Algun altre punt que li puguem aclarir ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, a la mateixa Junta 
de Govern Local, al punt 5.8, Contractes menors – dins de Contractes menors,  és el 
segon punt, pàgina 34 – és el Contracte menor de serveis per a la redacció del 
projecte executiu d’adequació de la  sala soterrani de l’edifici de l’Ajuntament. No he 
vist l’expedient, però bé, viem que es tracta de la contractació d’un professional, de 
l’empresa Sarrate-Juanola Arquitectura, per un import de 1.149,50 € per a fer un 
projecte d’adequació a la planta soterrani, que entenem que deu ser els despatxos que 
ens varen comentar al pressupost, que hi havia una partida per a fer una ampliació del 
què era l’arxiu per a poder fer un despatx per consulta d’arxiu i també un despatx per a 
l’oposició. La pregunta és : era indispensable fer una contractació externa per a fer 
aquest projecte ? No es pot fer des de la casa, amb els serveis tècnics que tenim ? 
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Tomàs Casero, li respon ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí. 
Bona nit a tothom. La resposta és molt senzilla : vostè considera que si no fos 
indispensable haver-ho tret a fora, ho haguéssim fet ? Cau pel seu propi pes. 
Evidentment que sí, Sra. Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : O sigui, era 
indispensable contractar a fora tenint dos arquitectes, dos aparelladors.... 
 
Sr. Alcalde-President : L’ha contestat, la contestat i li ha dit que era indispensable 
contractar-ho a fora. Què més li podem aclarir, Sra. Casals ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A la Junta de Govern 
Local del 22 d’abril, el 6.1, que és àrea de Governació, i és Contracte de 
subministrament per instal·lacions de dependències de la Policia Local. Si ens 
poguessin explicar una mica... exactament, és un tema d’una alarma, entenem perquè 
és el vestidor dels policies. Entenem que és el lloc on es guarden també les armes i, 
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per tant, ens sembla bé, però ens agradaria saber una mica més quin és aquest tipus 
de sistema i com es garanteix que les armes estiguin ben custodiades.  
 
Sr. Alcalde-President : El què és fa és procedir a instal.lar una alarma.... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Perdoni, Sr. Alcalde, 
“grau 3” què significa ? Instal.lació d’alarma de grau 3. 
 
Sr. Alcalde-President : Jo, si li sembla, per no ventilar públicament quin sistema 
d’alarma tindrà el lloc on guardem les nostres armes, jo si vol i suposo que ho 
entendrà tothom i vostè la primera, ens trobem un moment, parlem fins i tot si vostè vol 
amb qui instal.la l’alarma, però jo en aquest moment, si m’ho permet, no li contestaré 
quin sistema d’alarma posem, com queda exactament garantit i què passarà perquè es 
dispari l’alarma; no penso que sigui una cosa per fer pública en aquest moment, 
perquè potser més d’un estarà esperant que contesti.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Només una pregunta : 
aquesta alarma inclou una càmera ? 
 
Sr. Alcalde-President : L’alarma no inclou cap càmera.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : El sistema de vigilància 
no inclou cap càmera ? 
 
Sr. Alcalde-President : No. En aquest, en concret, aquest pressupost que comentem 
aquí que es va aprovar, no,  no inclou cap càmera.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, sí.  
 
Sr. Alcalde-President : Doncs, ja la citaré perquè quedem.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Doncs, moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Algun altre punt ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No, no hi ha cap més 
punt.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, finalitzat el punt 4 de l’ordre del dia, passem al punt núm. 5. 
 
EL Ple en resta assabentat.  
 
 

4. Informació de les regidories.  
 
Sr. Alcalde-President : Com vostès saben en aquest punt informem d’aquells acords 
presos en el decurs del mes que poden ser d’un interès públic especial i, per tant, els 



  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 11 de 63 
 

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 

posem de relleu i manifest. Dono la paraula a la regidora Manoli Martín perquè ens 
exposi els acords aquests al públic, si us plau.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bona nit. Jo tenia 
preparat per aquest punt el tema de la contractació de l’empresa de comunicació, però 
com que ja s’ha tractat abans, crec que ha quedat bastant clar. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Hi havia un punt que és una noia de pràctiques que tenim. Si li 
sembla de comentar-ho.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí, correspon a la 
Junta de Govern del dia 22. Com ja saben, l’ajuntament de Sant Fruitós signa convenis 
de pràctiques perquè la gent jove es pugui formar i es puguin fer les pràctiques de 
treball en aquest Ajuntament. En aquest cas, és una noia que farà les pràctiques a 
l’arxiu de l’Ajuntament i ens ajudarà. Ja saben que estem pendents de fer la 
contractació d’un aplicatiu que es diu ESPUBLICO, que pretén substituir el paper per 
format digital. Aquesta noia, en un principi, ens ajudarà a fer un escaneig dels 
documents més importants que volem avançar per tenir preparats quan apliquem 
aquest nou programa. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Li passo la paraula al regidor Isidre 
Malagarriga, perquè ens exposi algun punt. 
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Sí, hola, bona 
nit. Només és que s’ha fet el procediment obert per  a la contractació del servei de bar 
de les piscines, ja que aquest any acabava la concessió que era per dos anys. I ara ja 
s’ha fet la publicació i tot això. Només dir-vos que abans pagava 3.000 € de lloguer per 
tota la temporada i la llum anava a càrrec nostre i la llum sola ja pujava gairebé 2.200 
€. Aquest any s’ha cregut oportú fer un preu de licitació de 2.300 € i el que ho guanyi, 
la millor oferta haurà de fer front a les despeses de llum. El contracte serà per dos 
anys més un més de pròrroga, que poden ser dos més. Bé, al plec de clàusules l´únic 
requisit més d’això és la millor oferta, vull dir, no es requereix pràcticament res més. 
Només això.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Isidre. Li passo la paraula a la regidora Cristina Múrcia 
perquè ens comenti també algun punt.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bona nit a tothom. 
Des de la regidoria, des de l’àrea de Serveis Socials volem comentar-vos que s’han 
atorgat ajuts per tal de cobrir despeses de primera necessitat, com són aliments, 
despeses de subministraments i també despeses d’habitatge. L’import total és de 405 
€. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina. Jo els comentaré també alguns punts. S’ha 
iniciat a partir del 2 de maig, per tal de tenir una millor endreça i una millor visualització 
de tots els decrets que es signen a alcaldia, s’ha iniciat el què és la numeració dels 
decrets. La numeració dels decrets era una cosa inexistent en aquesta casa i des de la 
data del 2 de maig d’enguany tots els decrets segueixen una numeració perquè puguin 
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seguir-se amb més facilitat i, en algun cas, com ens havíem trobat, alguna duplicitat. 
En algun Ple, si recorden, hi va haver el tema d’una confusió. S’intentaran evitar 
aquests petits dubtes que podia generar fins ara la no numeració dels decrets.  
 
Així mateix, també, es regula un text de peu de recursos dels decrets i dels acords, 
també a fi de millorar i de tenir una millor organització i una identificació igual. I, per 
tant, estem en aquest procés d’endreçar documentalment algunes coses.  
 
Comentar-los també que s’ha creat una Comissió de coordinació d’activitats en espais 
públics : havíem detectat que en l’organització dels diversos i múltiples esdeveniments 
que, per sort, s’organitzen cada cap de setmana en aquest poble nostre, hi podia 
haver algun moment en què mancava algun aspecte potser de coordinació - perquè 
com vostès saben, cada cop que es fa una festa, intervenen la brigada, els serveis de 
neteja, la policia local, ... . Tot això ens ha semblat que era molt interessant i tots 
estaríem més tranquils i segurs a través d’una comissió de coordinació d’aquestes 
activitats. Per tant, també és una cosa que hem creat amb benefici de tots i dels actes 
que es puguin anar celebrant d’ara endavant en el nostre poble.  
 
També en aquests passos que estem donant quant a millorar documentalment els 
aspectes relacionats amb  coses que afecten a la ciutadania a l’hora de poder 
demanar; tenim que el modelatge dels documents tipus per a requeriment d’esmenes 
de deficiències per a declaracions responsables, també s’ha fet un document tipus 
perquè tota la gent de la casa segueixi el mateix model; i de tal manera, que de cara a 
l’administrat, de cara al ciutadà, també vegi sempre un document igual i no hi hagi 
diferents tipologies del document.  
 
Comentar també que s’ha procedit a concedir el canvi de sistema de la Unitat 
d’actuació núm. 5, Jardins de La Sagrera. La Unitat d'Actuació núm. 5 és l’espai que hi 
ha a la zona de tocar la casa de cal Trapé fins arribar a sota els horts de cal Santmartí, 
en aquella zona del Torrent Bo. La Junta actual va demanar el canvi de sistema i se’ls 
ha concedit aquest canvi de sistema.  
 
Per últim, comentar que s’ha signat un any més el Conveni de col.laboració pel Pla de 
control i vigilància dels incendis forestals; un any més s’ha seguit aquesta signatura 
que, com sabeu, ens agafa conjuntament a l’Ajuntament de Sant Fruitós amb el de 
Manresa, amb El Pont de Vilomara i ... si de cas, us concreto exactament quins 
municipis ..... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sant Joan.  
 
Sr. Alcalde-President : Sant Joan de Vilatorrada, em sembla,... us ho dic exactament, 
perquè sempre va bé saber amb qui.... Sant Fruitós de Bages, Diputació de Barcelona, 
Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada – no era El Pont de 
Vilomara, perdó – i l’ADF Pla de Bages. Molt bé, doncs, fins aquí, aquest punt.  
 
El Ple en resta assabentat.  
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CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

5. Aprovació de la modificació de l’article 24 del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) de Sant Fruitós de Bages.  

 
Aquest acord es fonamenta en allò que es disposa a l’article 45 de la Llei 30/1992 de 
26 de novembre, llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; així com en la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 24 del Reglament Orgànic 
Municipal, de forma que passa a quedar redactat com segueix:  
 
«Art. 24.- Les actes de les sessions 
 
1.- Serà funció del/de la secretari/ària la d'aixecar acta de cada sessió del Ple 
Municipal, en la que es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions 
produïdes, una referència succinta a les posicions dels Grups Municipals sobre els 
mateixos, així com les altres dades a què es refereix la legislació de règim local. 
També caldrà fer constar en acta aquelles manifestacions fetes pels/per les 
regidors/es o Grups quan el sentit del seu vot i les altres que s'esmenten a aquest 
Reglament o a la legislació, sempre que es demani expressament la constància en 
acta. Alternativament, les intervencions i posicionaments dels membres de la 
Corporació i grups municipals es podran transcriure literalment mitjançant l’ús de 
sistemes tècnics de gravació i reproducció adequats. 
 
2.- Aquesta transcripció literal es podrà fer en paper o bé en una altra classe de suport 
que garanteixi de forma clara l’autenticitat, la integritat i la conservació en el temps 
d’aquestes intervencions i posicionaments. En tot cas i amb independència de quina 
sigui aquesta classe de suport, aquest formarà part de l’acta i, a aquests efectes, la 
persona responsable del lloc de secretaria donarà fe del seu contingut transcrit. 
Excepcionalment, en els supòsits de mancances puntuals de la transcripció en el 
suport referit, aquesta es considerarà vàlida sempre que reculli l’essència de les 
intervencions i posicionaments assenyalats. Es faran totes aquelles còpies del suport 
que calgui per a garantir la conservació referida i donar compliment a l’establert en el 
punt 4 de l’article present, si bé quan el suport no sigui en paper: a) no serà obligatori 
que aquest consti en el tauler d’anuncis, sent suficient fer-hi constar llavors una 
explicació breu de com s’hi podrà accedir públicament; b) una d’aquestes còpies es 
trobarà a disposició de qui hi vulgui accedir en l’oficina d’atenció al ciutadà, sempre 
que l’Ajuntament, d’acord amb els mitjans i els recursos de què disposi, no pugui 
ubicar aquesta còpia a efectes d’accés, consulta o descàrrega en la seva pàgina web 
o en la seva seu electrònica, tenint present la normativa que hi sigui aplicable en tots 
aquests casos; c) els membres corporatius tindran accés a una còpia del suport no 
escrit que, a més de complir els requisits especificats en aquest punt 2, sigui dels més 
econòmics per a l’Ajuntament, i permeti amb facilitat i comoditat el seu accés, 
descàrrega o consulta; d) aquest accés dels membres corporatius serà previ a 
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l’aprovació de l’acta de la sessió plenària corresponent d’acord amb el que disposa la 
legislació de règim local .  
 
3.- També serà responsabilitat del/de la secretari/ària la custòdia de les actes, l'emissió 
i traducción dels acords i l'elaboració del llibre d'actes. 
 
4.- Les actes de Ple Municipal seran públiques a tots els efectes, i s'exposaran al 
tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.» 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 30 dies per 
a la presentació de reclamacions i suggeriments, en els termes institucionals de 
l’article 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.  
 
Tercer.- Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període 
d’informació pública, no en sorgeixen al·legacions.  
 
Quart.- Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament 
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als 
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de 
modificació a:  
 

 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el període d’un mes 

 Taulell d’Edictes municipal, durant el període d’un mes 

 Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 
Així mateix, s’haurà de publicar una ressenya de la publicació de l’esmentada 
modificació d’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè.- Declarar que:  
 

 Aquest és un acte de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

 Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  

 
Sisè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, Declarar que:  
 

 Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos.  

 Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  
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Sr. Alcalde-President : La modificació que portem a aprovació avui del ROM incideix, 
precisament, en l’acte que estem celebrant avui, que és el ple municipal. El ple 
municipal, fins ara i ara també, era gravat i aquesta gravació, hi havia exprés una 
persona que es dedicava a transcriure-la tota, tingués 10 pàgines o en tingués 72 – 
que és, llavors, això que fem al principi de cada ple, que és quan es comenten abans 
de l’aprovació si hi havia alguna cosa a esmenar. Bé, la proposta de modificació de 
ROM que portem és que ara els plens quedaran gravats i el què es facilitarà és el 
suport gravat. Per tant, la transcripció no serà escrita, sinó que serà literalment 
parlada. Amb això, garantirem que el què es diu és exactament el què s’escolta, no hi 
ha possibilitat d’error al transcriure’l perquè és el què s’escolta. I per altra banda, 
estalviarem unes quantes hores d’una persona que picava a vegades fins a 70 pàgines 
del què escoltava, anar-ho passant. Aquesta és la proposta que portem a aprovació; 
és una aprovació inicial, que modifica l’article 24 del ROM; això es sotmetrà a 
informació pública; i després es disposarà la publicació oficial pertinent d’aquesta 
modificació. Per part dels portaveus, alguna cosa a comentar ? 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí, des d’Imagina’t 
Sant Fruitós estem contents perquè és una cosa que havíem d’esmenar des del primer 
dia.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Res, Tomàs ? Res, Marta ? Mercè ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí que ens agradaria 
intervenir en aquest punt. D’entrada, anticipar-los que el nostre vot serà d’abstenció, 
no perquè no trobem correcte això que vostè acaba d’explicar, sinó perquè exactament 
el què estem aprovant avui, no és exactament el què ha dit vostè Sr. Alcalde, sinó que 
és – i si m’ho permet, ho llegiré - .... 
 
....... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : ... “S’aixecarà una acta 
...” 
 
Sr. Alcalde-President : Digui, digui .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : “S’aixecarà una acta de 
cada sessió del ple municipal en la que es reculli el text exacte dels acords presos i les 
votacions produïdes i una referència succinta a les posicions dels grups municipals 
sobre aquests, així com les altres dades a què es refereix la legislació de règim local. 
També caldrà fer constar en acta aquelles manifestacions fetes pels regidors o 
regidores o grups que en el sentit del seu vot o les altres que s’esmenten en aquest 
reglament o legislació, sempre que es demani expressament la constància en acta”. 
Llavors, diu : “Alternativament, les intervencions i posicionaments dels membres de la  
Corporació i grups municipals es podran transcriure literalment mitjançant l’ús de 
sistemes tècnics de gravació i reproducció adequats”. Entenem que el numerar, el fet 
d’alternativament, li està donant una categoria que no és d’obligatorietat, sinó 
d’alternativa. Per tant, ja li he dit, ens sembla bé el sistema que es faci un sistema de 
gravació, però com que és una modificació d’un reglament, que crec que està bé que 
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es pugui treballar en profunditat, ens sembla que ens agradaria estudiar-ho i, en tot 
cas, presentar alguna esmena perquè pugui ser una cosa més d’acord amb el 
pensament de tots els regidors que estem representats. Per tant, els avancem això : 
que intentarem fer unes esmenes, en pla positiu, en el sentit d’estalviar feina als 
administratius, a la Secretaria; i també que sigui més àgil per nosaltres i que no hi hagi 
dificultats a l’hora de poder fer consulta del ple. Ja està. Vull dir, que els agrairem que 
acceptin aquestes esmenes en sentit positiu de fer un bon document, ja que 
modifiquem el Reglament Orgànic Municipal, que és el què ens regeix, que siguin ben 
vistes en el sentit positiu. I així, en aquest sentit, les presentarem. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 4 
GfP, 2 PSC, 1 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
6. Aprovació del conveni d’adhesió a la Central de Contractació del Consell 

Comarcal del Bages per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal celebrat en data 28 de gener de 2013, va 
aprovar el “Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del 
Consell Comarcal del Bages”, en aplicació d’allò que disposa l’article 203 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que el text íntegre del Reglament regulador del funcionament de la Central de 
Contractació del Consell Comarcal del Bages fou publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 5 d’abril de 2013. 
 
Atès que les centrals de contractació es configuren com a instruments que permeten la 
tramitació i/o adjudicació d’una prestació d’un altre poder adjudicador, de forma que 
els òrgans que disposin de menys mitjans puguin encarregar els seus contractes a 
altres ens per a la seva gestió. En conseqüència, es tracta d’aplicar els principis de 
simplificació administrativa dels òrgans de contractació administrativa, facilitant 
adquisicions i a més permetent l’aplicació de les anomenades economies d’escala. 
 
Atès el que disposa l’article 3 del Reglament regulador del funcionament de la Central 
de Contractació del Consell Comarcal del Bages, sobre la necessitat d’aprovar 
l’adhesió a l’esmentada central de contractació per mitjà del corresponent acord, i la 
posterior signatura del conveni que figura en l’ Annex I del reglament. 
 
Vista la providència emesa pel Regidor d’Hisenda en data 24 d’abril de 2.013. 
 
Atès allò que disposen els articles 303 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, respecte als convenis 
interadministratius. 
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En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
de Serveis Generals i Promoció Econòmica, l’adopció dels següents l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni d’adhesió a la Central de contractació del Consell 
Comarcal del Bages que es reprodueix tot seguit:  

 
 
 
“MODEL DE CONVENI D’ADHESIÓ 
 
A Manresa, a________________. 
 
REUNITS 
 
D’una part_____________________, que intervé en la seva qualitat 
de Presidenta del Consell Comarcal del Bages, i assistida per 
___________________en exercici de les seves funcions de 
secretaria de la Corporació. 
 
D’altra part ___________________, en qualitat d’Alcalde/essa 
President/a en qualitat de_________________________________, i 
assistit/da per ___________________en exercici de les seves 
funcions de secretaria de la Corporació. 
 
Actuant els intervinents en l’exercici dels seus respectius càrrecs i 
amb la representació que ostenten, reconeixent-se capacitat 
suficient, per a la firma d’aquest conveni d’adhesió a la Central de 
Contractació del Consell Comarcal del Bages, i per obligar-se en els 
termes que hi figuren, 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Bages, per acord de Ple va 
aprovar la creació d’una central de contractació, en aplicació del que 
disposa l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Segon.- Que en el Reglament que regula la Central de Contractació 
del Consell Comarcal del Bages, es preveu que les entitats locals de 
la comarca s’hi puguin adherir voluntàriament amb l’objecte participar 
en els procediments de licitació que d’acord amb el que disposi la llei 
es duguin a terme, prèvia signatura d’un conveni d’adhesió. 
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Tercer.- Que ____________________________________, per mitjà 
d’acord de ________________________________, va aprovar 
l’adhesió a la Central de Contractació del Consell Comarcal del 
Bages. 
 
Quart.- Que per Decret de Presidència núm.___ de data_________ 
va ser aprovada l’adhesió de ______________ a la Central de 
Contractació del Consell Comarcal del Bages. 
 
 
 
 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest conveni és l’adhesió de _____________________ 
a la Central de Contractació del Consell Comarcal del Bages, podent-
se acollir al serveis prestats per aquesta central, efectuant 
contractacions, a través d’acords marc o a través dels expedients de 
contractació que es duguin a terme en aplicació d’allò que disposi la 
normativa sobre contractació administrativa. 
 
No obstant l’adhesió, no suposa l’obligació d’efectuar totes les 
contractacions de subministraments o serveis incorporats a la Central 
de Contractació a través d’aquesta, podent optar l’entitat adherida 
per utilitzar aquest sistema o efectuar la contractació de forma 
independent. 
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES 
 
Per facilitar la correcta i adequada selecció dels subministraments i 
serveis a contractar, la Central de Contractació, informarà dels 
estudis realitzats així com de les seves propostes. Aquesta 
informació es disposarà en la corresponent plataforma. 
 
El Consell Comarcal vetllarà pel correcte funcionament de la Central 
de Contractació. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE LA ENTIDAD LOCAL ADHERIDA 
 
L' entitat local haurà de: 
 
- Nomenar una persona responsable, que serà el contacte de la 
central de contractació amb l’ens adherit. 
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- Formular les peticiones de subministrament i serveis per mitjà dels 
corresponents models que facilitarà la central de contractació. 
 
- Posar en coneixement de la central de contractació qualsevol 
incidència ocasionada en relació a l’execució de les contractacions a 
les que s’hagi adherit, als efectes d’adoptar les mesures que es 
creguin oportunes d’acord amb el que disposin els plecs i la 
normativa contractual d’aplicació. 
 
- Efectuar la deguda recepció dels béns i serveis contractats i abonar 
el preu en els termes legalment establerts. 
 
- En el supòsit que l’entitat local hagués d'exigir responsabilitats que 
comportessin fer efectives les garanties definitives constituïdes pels 
proveïdors adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el seu cas, la 
resolució que s'adopti a la central de contractació, als efectes 
oportuns. 
 
QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Les parts signants podran constituir una comissió de seguiment que 
estarà formada per dos representants de la Central de Contractació i 
designats per aquesta, i dos representants de l’entitat local, designats 
per aquesta, per tal de realitzar el seguiment del compliment del 
present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes que ofereixi la 
seva interpretació. 
 
CINQUENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor des de la data de la seva 
signatura i durarà un any, essent prorrogable automàticament per 
períodes anuals, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en 
qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb tres mesos 
d’antelació. 
 
SISENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Seran causa de resolució del conveni les següents (sense perjudici 
de la vigència de les contractacions efectuades per la central de 
contractació): 
 
- La resolució de mutu acord. 
- L’incompliment de les obligacions establertes per alguna de les 
parts. 
- L’ extinció de la central de contractació efectuada pel propi Consell 
Comarcal. 
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SETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i 
compliment d’aquest Conveni, sens perjudici d’allò establert en la 
clàusula anterior, seran de coneixement i competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu.  
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen 
aquest document per duplicat, quedant-se cadascuna d'elles en 
possessió d’un exemplar” 

 
Segon.- Trametre certificat de l’anterior acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del conveni. 
 
 
Sr. Alcalde-President : Li passo la paraula al regidor Xavier Racero, perquè exposi 
aquest punt.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, bé, gràcies i bona nit a 
tothom. En aquest punt, el què es tracta és de provar la nostra adhesió – és a dir, 
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages -  a la plataforma de contractació i 
compres creada pel Consell Comarcal del Bages, que s’anomena Central de 
contractació, la qual té l’objectiu de realitzar les contractacions de determinats serveis i 
subministraments de forma conjunta per aquells ajuntaments que s’hi vulguin acollir. 
És a dir, aquells Ajuntaments de la comarca del Bages que s’hi vulguin adherir, 
gaudiran d’aquest objectiu que planteja el Consell Comarcal. Des de la regidoria, des 
de l’equip de govern, es creu molt avantatjosa aquesta adhesió i aquesta finalitat que 
dóna, com a conseqüència, la creació d’aquesta Central de contractació, ja que 
podrem aconseguir la reducció dels costos d’adquisició de certs béns i serveis, 
mitjançant l’aplicació d’economies d’escala – es a dir, quan incrementem el volum que 
vols comprar, si molts ajuntaments s’hi acullen, això permet fer, per aquesta economia 
d’escala, uns preus més bons. Amb l’increment, per tant, d’aquest volum, doncs, 
també permetrà als proveïdors oferir aquests millors preus, que siguin més competitius 
i, per tant, assolir un estalvi pel Consistori; no només aquest estalvi econòmic es pot 
aconseguir, sinó que també un estalvi de temps, relatiu a les qüestions que plantegem 
en aquesta central. Però en aquest cas, com que s’encarrega l’assistència de 
contractació, estalviarem tota aquesta tramitació de les contractacions. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Manoli Martín ? Tomàs Casero ? Marta Flotats 
? Mercè Casals ? Cap portaveu afegeix res. Per tant, passem a l’aprovació.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 4 
GfP, 2 PSC, 1 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
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7. Aprovar adhesió de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al conveni de 
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i 
la Diputació de Barcelona. 

 
Vist que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és membre del Consorci LOCALRET, 
en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data  
 
Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un acord marc 
d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del 
mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les 
xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els 
següents LOTS: 
 
  
LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA 
LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les 
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels 
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com 
econòmic, conveni que s’adjunta al present com Annex I.  
 
Vist que el Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació 
(PECAP) que és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés 
contractual per via telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de 
la contractació centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens 
interessat sigui membre del dit Consorci. 
 
Vist que en data 11 d’abril de 2.013 el Consell Comarcal del Bages ha tramès via email 
a l’Àrea de Contractació el model d’acord per l’adhesió de l’Ajuntament al conveni de 
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades. 
 
Vist l'interès de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages d’adherir-se al citat conveni i 
que aquest és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada 
de 56.648,39 € per l’any 2014 I 59.480,81 € per l’any 2.015. 
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Vist l’informe emès en data 22 d’abril de 2013 pel tècnic informàtic de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
Vist que el període d’adhesió al conveni esmentat finalitza el proper 15 de maig de 
2.013. 
 
Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
de Serveis Generals i Promoció Econòmica, l’adopció dels següents l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al conveni de 
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta 
com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que se’n 
derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per aquest ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils 
següents a la notificació de la seva aprovació. 
 
Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les 
seves dades de facturació i consum.  A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació 
de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita 
informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer 
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució del procediment de contractació centralitzada dels serveis de 
telecomunicacions. 
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La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
 
Tercer.- Establir que la despesa màxima que aquest l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages té previst destinar per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de  56.648,39 € per 
l’any 2014 I 59.480,81 € per l’any 2.015. 
 

 Per l’any 2.014: 37.265,87 € IVA inclòs i per l’any 2.015 39.129,16 € IVA inclòs 
corresponents al LOT 1,  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN 
UBICACIÓ FIXA. 
 

 Per l’any 2.014: 8.936,71 € IVA inclòs i per l’any 2.015 9.383,55 € IVA inclòs 
corresponents al LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I 
DE DADES. 
 

 Per l’any 2.014: 10.445,81 € IVA inclòs i per l’any 2.015 10.968,10 € IVA inclòs 
corresponents al LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 

 
Quart.- Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària en els 
exercicis 2014 i 2015 per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, 
telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest Ajuntament. 
 
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressa a l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages (o al Regidor en qui delegui), en representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, per  la realització de quants tràmits i l'adopció de quantes resolucions siguin 
necessàries per a l'execució dels presents acords. 
 
Sisè.- Notificar-ho mitjançant la Seu Electrònica, conforme indicacions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín ens exposa aquest punt.  
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí, aquesta adhesió 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós al conveni de col.laboració, l’Ajuntament ja estava 
adherit al Consorci Localret; ha estat la Diputació de Barcelona qui s’ha afegit a 
Localret. Això és un servei o una adhesió que fem també seguint una mica la política 
que acaba d’explicar el Xavier Racero : a nosaltres ens sortia més a compte a tots els 
ajuntaments fer una mena d’agrupació que s’ha aconseguit a través de Localret i 
comprar un volum molt gran de minuts, tant de veu com de dades com d’Internet. 
Llavors, això a nosaltres ens abarateix el cost de les trucades i ens repercuteix en un 
estalvi a nivell de consum telefònic – consum tant de línia fixa, com de mòbils com 
d’Internet-. Això ja ho veníem fent i aquí només és l’adhesió pels anys 2014-2015.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Els portaveus ? Cap d’ells ? Per tant, passem 
a la votació.  
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VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER LA UNANIMITAT DELS 
DOTZE REGIDORS PRESENTS A LA SESSIÓ.  
 
 
8. Aprovació de diversos acords de la Mesa de negociació col·lectiva: supòsits 

de caràcter excepcional d’incapacitat temporal i pla de jubilació parcial.  
 
Atès que en data 26 de març de 2013 es va reunir la Comissió d’avaluació i seguiment 
de supòsits excepcionals d’incapacitat temporal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, per tal de tractar el caràcter excepcional i degudament justificat, de la 
complementació del 100% de les retribucions fitxes i periòdiques. 
 
Atès que en la mateixa data es va acordar per acord col·lectiu d’empresa els 
corresponents acords relatius al pla de jubilació parcial. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els acords relatius al seguiment de supòsits excepcionals 
d’incapacitat temporal, segons el següent redactat. 
 
1. Establir els supòsits amb caràcter excepcional i degudament justificats, pels quals 
es reconeixerà, al personal laboral i funcionari, la complementació del 100% de les 
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT 
des del dia 0 fins a la finalització del procés, a les prestacions que derivin de les 
següents situacions d’incapacitat: 
 

a) Hospitalització. S’entendrà que existeix hospitalització sempre i quan es precisi 
de repòs hospitalari per a la seva recuperació i la permanència en el centre 
hospitalari sigui per un temps igual o superior a 24 hores. Per a la seva 
acreditació es requeria document expedit pel centre hospitalari en què consti 
l’hora d’ingrés i sortida del centre. 

b) Intervenció quirúrgica. S’inclouen els supòsits d’intervenció quirúrgica tot i que 
no es requereixi hospitalització, sempre i quan sigui necessari un procés de 
repòs o rehabilitació domiciliària igual o superior a 24 hores. Caldrà justificació 
mèdica que acrediti la intervenció i en el seu cas, si requereix el dit procés de 
recuperació domiciliària. 

c) Les que es produeixin durant l’embaràs i/o per maternitat,  
d) Les motivades per una situació de violència de gènere,  
e) Les que es produeixin per malalties greus segons el RD 1148/2011 de 29 de 

juliol. 
L’interessat haurà d’acreditar-ho mitjançant un informe expedit per un facultatiu 
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a 
referència l’annex de malalties greus contingut al RD 1148/2011, de 29 de 
juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de 
la prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o altra 
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malaltia greu, B.O.E. núm. 182 de 30-11-2011, i les possibles actualitzacions 
que es puguin produir. 

f) Les que es produeixin per malalties  segons RD 2210/1995, de 28 de 
desembre. 
L’interessat haurà d’acreditar-ho mitjançant un informe expedit per un facultatiu 
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a 
referència el RD 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa 
Nacional de Vigilància Epidemiològica, i els seus annexos, B.O.E núm. 21 de 
24-01-1995, i les seves possibles actualitzacions que es puguin produir. 

g) Per lesions musculo-esquelètiques que impossibilitin el desplaçament al treball, 
el desenvolupament de les tasques assignades al lloc de treball, o per 
immobilització perllongada de la persona. 
L’interessat haurà d’acreditar-ho mitjançant un informe expedit per un facultatiu 
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 

 
2.- Les parts negociadores podran acordar la modificació del seu contingut d’acord a 
les modificacions legals que es puguin anar produint, ja sigui perquè són d’aplicació 
directa al personal de les entitats locals o sigui aconsellable la seva aplicació atès que 
així ho ha adoptat l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al seu personal. 
 
3.-. La regulació que es conté en aquest acord, s’estableix amb caràcter de 
temporalitat, fins que es restableixin les circumstancies legals anteriors al règim jurídic 
vigent, fruit de la aplicació del “Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. 
 
Segon.- Aprovar els acords relatius al pla de jubilació parcial, segons el següent 
redactat:  
 

I. A l’empara d’allò establert a l’apartat 2c) de la Disposició Final 12ª de la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització dels 
sistema de Seguretat Social en la redacció donada per l’article 8 del Reial 
Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per a afavorir la continuïtat 
de la vida dels treballadors de més gran edat i promoure l’enlleviment actiu, 
l’Ajuntament i els empleats i empleades, de mutu acord, podran acollir-se a 
aquest pla de jubilació parcial. 
 

II. Aquest Pla de Jubilació Parcial serà d’aplicació a tots els empleats i 
empleades de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que compleixin 61 
anys d’edat abans de l’1 de gener de 2019, sempre que compleixin amb als 
requisits establerts a l’apartat IV d’aquest pacte. 

III. L’àmbit temporal d’aquest acord s’estendrà des del dia 26 de març de 2013 
fins el 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que es recull a l’apartat 
VII d’aquest Pla. 

IV. Requisits dels empleats i empleades que accedeixen a la jubilació parcial: 
Podran sol·licitar l’accés a la situació de jubilació parcial els empleats i 
empleades que, a més de complir els requisits a data d’avui per la legislació 
vigent per a accedir a la jubilació parcial, reuneixen els següents requisits: 
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- Tenir complerts 61 anys i 30 de anys de cotització efectiva. 
- Ser empleat o empleada a jornada completa 
- Comptar amb una antiguitat a l’Ajuntament igual o superior a 6 anys ininterromputs i 

immediatament anterior a la data de sol·licitud 
- Reduir la jornada de treball entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 75%, o d’un 85% 

per als supòsits en què l’empleat o empleada rellevista sigui contractat a jornada 
completa i per temps indefinit. Aquesta reducció de jornada comportarà la 
corresponent reducció salarial en igual percentatge. 
 
Els que tinguessin la condició de mutualistes abans del primer de gener de 1967 
podran causar el dret a la jubilació parcial en els termes establerts en el punt anterior, 
excepte en l’edat, que serà de 60 anys. 
 

V. Sol·licituds i gestions d’accés a la jubilació parcial. 
 

L’accés a la jubilació parcial serà de mutu acord entre les parts (Ajuntament i empleat). 
Igualment, per raons organitzatives, tècniques o de producció, l’Ajuntament podrà 
diferir l’accés a la situació de jubilació parcial, per causes motivades. 
 
L’empleat o empleada interessats hauran de notificar per escrit a l’Àrea de Recursos 
Humans la seva intenció d’accedir a la jubilació parcial amb una antelació mínima de 
tres mesos a la data en què compleixi l’edat que consta a l’apartat anterior. 
 
L’accés a la jubilació parcial suposarà per a l’empleat o empleada la subscripció d’un 
contracte a temps parcial, en virtut de la jornada que mútuament acordin les parts. 
Simultàniament a la subscripció de l’esmentat contracte a temps parcial, l’Ajuntament 
haurà de celebrar un contracte de treball en la modalitat de relleu per, com a mínim, la 
jornada deixada vacant per l’empleat jubilat parcial, amb un treballador/a en situació de 
desocupació o bé amb un treballador/a que ja vingui prestant serveis a l’empresa 
mitjançant un contracte de durada determinada. 
 

VI. Canvis normatius. 
 

El present Acord ha estat concebut i negociat sobre la base de l’actual regulació 
legislativa sobre la matèria, especialment la Llei 27/2011, d’1 d’agost, el Reial Decret 
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic i el Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de manera que l’Acord 
resta supeditat al manteniment de l’actual regulació legal de la jubilació anticipada, 
jubilació parcial i contracte de relleu, així com el sistema retributiu i règim de cotització 
en vigor. 
 
De produir-se variacions durant el període de vigència del present acord, ja siguin de 
caràcter convencional, com normatiu (en la regulació de la jubilació parcial o 
avançada) o reglamentari (especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social 
del personal afectat per aquest Acord), o de caràcter judicial (en el supòsit que 
recaiguin resolucions judicials contràries a allò que s’ha acordat), que bé suposin 
modificacions en les obligacions per a l’Ajuntament o bé poguessin afectar els 
interessos dels empleats i empleades inclosos en l’àmbit personal d’aquest pacte, 
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l’Acord restarà automàticament sense efecte a requeriment de qualsevol de les parts 
signats, sense que això afecti el personal que ja s’hagués jubilat parcialment amb 
anterioritat. 
 

VII. El conveni col·lectiu d’aplicació a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és 
el conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament, publicat 
en el DOGC núm. 3539 del dia 21-12-2001; així com l’Acord regulador de 
les condicions del personal funcionari, publicat en el DOGC núm. 3519 del 
dia 22-11-2001. 
 

VIII. El codi de compte de cotització principal afectat per aquest Acord col·lectiu 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és el XXX i el XXX. 

 
IX. En compliment del disposat al RDL 5/2013, es farà comunicació d’aquest 

Acord a la corresponent Delegació Provincial de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social abans del proper dia 15 d’abril de 2013. 

 
X. La relació nominal dels empleats i empleades afectats, amb dret a acollir-se 

a la jubilació parcial recollida en aquest Pacte és la següent: 
 

XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
 

XI. Així mateix, la relació nominal dels empleats i empleades que durant els 
darrers anys han accedit a la situació de jubilació parcial avançada és la 
següent: 

 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
XXX, amb DNI XXX 
 
Tercer.- Publicar els presents acords  al Butlletí Oficial de la província i comunicar-ho 
als delegats sindicals municipals. 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Manoli Martín també ens comenta el punt núm. 9. 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Sí, en aquest punt, 
aprovem acords de la mesa de negociació que està composada per membres de 
l’equip de govern i de treballadors de l’Ajuntament. Amb la modificació que ha fet el 
govern central a les condicions dels treballadors de l’administració pública, molts dels 
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drets que ja tenien reconeguts a través de convenis col.lectius han quedat en 
suspensió. Això provocava que quan els treballadors agafaven la incapacitat temporal, 
una baixa – més coneguda com baixa – estava contemplat que en cap moment es 
cobrava el 100% de les baixes, com fins ara. Llavors, per no ser tant estrictes en 
aquest sentit, hem considerat que hi havia uns supòsits que sí que es podien 
considerar com a extraordinaris i que s’haurien de compensar al 100%, com per 
exemple el cas de maternitat, per posar algun exemple; en cas d’oncologia,..; llavors, 
hi ha un llistat també on es reconeixen una sèrie de malalties contagioses i d’alt risc, 
que el fet que un treballador haig de venir a treballar en aquesta situació per no perdre 
el sou, provocava una situació una mica complicada.  
 
En el mateix acord, també s’aprova – a veure, que ho trobi – el pla de jubilació parcial. 
Amb les modificacions del govern central, també es prohibien tot el tema de jubilacions 
parcials. Ens han deixat una porta oberta perquè, és clar, evidentment, ara els 
treballadors que es trobaven en una situació que des de gener a final d’any es podien 
jubilar, amb aquesta modificació es veien repercutits. Han deixat una porta oberta i han 
dit que els ajuntaments que presentin un pla de jubilació parcial on constin els 
treballadors, en una llista o relació de treballadors que estaven en aquesta situació 
aquest any o en anys propers, tindrien reconegut aquest dret a poder-se agafar a la 
jubilació parcial. Aquí només es fa una relació dels treballadors que estan en aquesta 
situació. A les comissions informatives el Sr. Grandia em sembla que va demanar 
l’aclariment si només eren aquests treballadors o si entrava algun treballador que 
complís les condicions; ho hem consultat i la tècnica m’ha dit que només els  
treballadors que s’afegien a aquest pla i només és aquest l’acord que presentem al 
ple.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Manoli. Els portaveus, alguna cosa a comentar ? Res 
? Per tant, passem a la votació.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 4 
GfP, 2 PSC, 1 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

CMI PROMOCIÓ TERRITORI 
 

9. Avanç de la modificació puntual de sistemes d’espais lliures i d’equipaments 
del Pla General d’Ordenació Urbana a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 

 
Vista la documentació anomenada “Avanç de Modificació puntual de sistemes d’espais 
lliures i d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i a Torroella” promoguda per 
l’Ajuntament i redactada pels serveis tècnics municipals.  
 
Atès que l’objecte de l’Avanç de la modificació puntual consta degudament documentat 
a la Memòria que conforma la documentació tècnica presentada.  
 
Atès que els efectes de la present modificació no són significatius per al medi ambient, 
es considera que l’avanç de MP no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental, sense 
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perjudici del que disposa l’article 7 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
 
Atès que la  tramitació de l’Avanç es realitza en base a l’article 38 de la Llei 3/2012 que 
modifica l’article 96 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2010 pel que fa a la 
competència municipal pel que fa a la necessitat de tramitar un avanç de planejament 
quan es modifiquen figures de planejament urbanístic general. 
 
Atès que és d’aplicació allò regulat a l’article 90 de la Llei 3/2012 que modifica la 
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, DL 1/2010, en 
relació al procediment d’avaluació ambiental per la tramitació de figures de modificació 
de planejament general, iniciant-se amb la presentació de l’informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar conjuntament amb l’avanç. 
 
Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei 
del sòl, atribueix al Ple l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi 
fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la 
legislació urbanístic; i que l’article 47.2.ll) de l’esmentada Llei, estableix que es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la tramitació dels instruments de 
planejament general previstos a la legislació urbanística.  
 
Atès l’informe del secretari 1/2003, de 25 d’abril de 2013, emès en sentit favorable. 
 
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa  de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar l’aprovació a l’Avanç de Modificació puntual de sistemes d’espais 
lliures i d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i a Torroella de Baix, promoguda 
per l’Ajuntament i redactada pels serveis tècnics municipals, i sotmetre’l al tràmit 
d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’anunci al 
BOP i en un dels diaris de premsa de més divulgació a l’àmbit municipal, al tauler 
d’anuncis i per mitjans telemàtics a la web municipal, a fi que els particulars, 
associacions i corporacions puguin formular els suggeriments, alternatives o 
al·legacions que tinguin per convenient, en compliment del què disposa l’article 106 del 
Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol ( RLUC ). 
 
Segon.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials i sol·licitar el document de referència sobre l’avaluació ambiental, segons 
disposa l’article 70 RLUC, i en concret, sol·licitar a l’òrgan ambiental per tal que es 
pronuncií sobre la subjecció o no de la modificació puntual a avaluació ambiental.  
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’àrea de Planejament i Infraestructures i a la resta 
d’interessats que apareixen a l’expedient. 
 
Quart.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
Sr. Alcalde-President : El què portem a aprovació avui és fer una modificació del 
planejament del nostre municipi, de tal forma que doni una major possibilitat de 
realització en una zona bastant coneguda per tots, com és la finca on hi ha la piscina i 
el què és conegut com l’Hostal de Pineda de Bages; i, per altra banda, el què 
traslladem d’aquella parcel.la, ho portem al què és la zona esportiva de Torroella de 
Baix que estaria compresa a l’àrea que hi ha el camp de futbol. L’àrea actual del solar 
de Pineda de Bages és una àrea esportiva i, per tant, qualsevol possibilitat d’aquells 
solar passa per desenvolupar un equipament esportiu únicament. Des de l’equip de 
govern actual i també d’acord amb l’actual propietari ens semblava que en la 
conjuntura actual econòmica i també dins una lògica de poder donar la major facilitat 
possible perquè es pugui fer alguna cosa en aquell solar que genera una certa 
problemàtica, perquè està sense activitat, es proposa canviar l’àrea esportiva per una 
àrea d’equipaments polivalent. L’àrea d’equipament polivalent permet qualsevol tipus 
d’equipament. Evidentment, si en un solar només hi pots fer una cosa esportiva, té una 
sortida que és aquella, esportiva ; si tu aquell l’equipes amb una àrea, el dotes com 
àrea d’equipament polivalent li estàs donant la possibilitat que hi puguin anar moltes 
més coses. Per tant, la sortida, per entendre’ns, comercial d’aquella àrea és molt més 
potent, en el sentit que tens més possibilitats de fer-hi coses, amb el qual és més fàcil 
de donar-hi una solució. I, per tant, creiem que facilitem que aquell solar pugui deixar 
de ser el què és.  
 
No obstant això – que dit així sembla molt fàcil – té una sèrie de càrregues que el propi 
planejament i la pròpia llei d’urbanisme de Catalunya emana; d’entrada, l’àrea 
esportiva si la canvies per equipament polivalent, no pots dir “la canvio i ja està”, 
aquesta àrea esportiva l’has de dur a algun lloc – per entendre’ns, l’àrea esportiva de 
Pineda de Bages, que són uns 12.000 m2 ens els enduem a Torroella de Baix al 
voltant del camp de futbol on hi ha unes finques de titularitat municipal que són 
rústiques i, per tant, es requalifiquen a àrea esportiva. Això què permet ? que en 
l’àmbit de Torroella de Baix, al voltant d’on hi ha el camp de futbol es pugui esdevenir 
en un futur una àrea esportiva millor, més racional, que pugui admetre apart del camp 
de futbol, alguna altra activitat esportiva en aquell àmbit, perquè li donem 10.000 m2 
més de superfície esportiva. I a Pineda de Bages, el què dèiem : a Pineda de Bages la 
possibilitat d’obrir el ventall de possibilitats. Per tant, explicat així, d’una manera 
planera - que es pogués entendre, espero -, el què portem a aprovar avui és l’Avanç 
de modificació puntual del sistema d’espais – per tant, és una modificació de 
planejament -; i, si s’aprova, sol.licitar els informes als organismes afectats per llurs 
competències. Els informes sectorials, que se’n diu. Per tant, aquesta és la proposta 
que portem avui, que entenem que el què fa és millorar les expectatives urbanístiques 
del nostre municipi i, per tant, facilitar el seu desenvolupament i la solució d’algun tema 
endèmicament encallat. Per part dels portaveus ? 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, ah.... 
 
Sr. Alcalde-President : Perdó, sí, perdó. Tomàs Casero, perdó.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Gràcies. Vejam, des del nostre punt de vista, aquesta modificació és avantatjosa pel 
què és allò que anomenem nosaltres i tots plegats l’interès públic. I sí que m’agradaria 
fer esment, apart del resum que ha l’alcalde, aquestes aportacions, aquesta 
modificació puntual aporta allò que en diem l’interès públic. Llegiré el què diu la 
memòria i així ho relataré textualment: “Incrementa les superfícies quantitatives i 
qualitatives dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments al conjunt del municipi, 
obtenint de forma immediata sòls públics al servei de Pineda de Bages  i també de 
Torroella de Baix amb el mínim cost possible. Millorem l’encaix territorial de sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments amb el seu entorn urbà i paisatgístic i facilitem el 
desenvolupament d’equipaments privats que ofereixen serveis públics que 
l’administració, en el context econòmic actual, no pot oferir”. Així, a tall de resum, 
aquestes serien un dels avantatges d’aquesta modificació puntual. Des del punt de 
vista econòmic per l’Ajuntament no repercuteix absolutament en res. Per tant, només 
podem sortir beneficiats d’aquesta modificació puntual. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Sr. Casero. Sra. Casals.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré la paraula 
al meu company, en Roger Grandia.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, bona nit. Bé, nosaltres 
com a grup  municipal veiem correcte aquesta proposta d’avanç de modificació del pla 
general. I, per tant, tot i com molt bé ha dit el Sr. Alcalde, que serà un procés llarg – no 
serà de dos o tres mesos, sinó que segurament serà de més d’un any – tenint en 
compte que la tramitació urbanística en aquests moments és complicada, com ja fa 
temps que sabem. Per tant, no ens hi oposarem, però sí que, bé, volem fer una sèrie 
de puntualitzacions per poder decidir el nostre vot. El fet que també tinguem una 
tramitació d’exposició pública, que serà llarga i per tant, també donarà peu a que totes 
les persones que hi estiguin interessades puguin dir la seva, tenint en compte que pot 
afectar o afecta, en aquest cas, a molts dels ciutadans de Sant Fruitós, també ens 
permetrà que el nostre grup també faci aportacions respecte de com ho veiem, un cop 
haguem pogut estudiar bé tota la situació.  
 
També ens agradaria, abans de prendre una decisió, poder parlar amb tots els veïns 
afectats, en aquest cas, directament amb els veïns de Pineda de Bages i també amb 
els de Torroella, que en cas que estiguin d’acord amb aquesta proposta, tenint en 
compte que es fa una modificació important d’un espais, com molt bé deia el Sr. 
Alcalde, de més de 12.000 m2 – que no són pocs, són molts metres quadrats -. Per 
tant, sí que el què farem serà parlar primer amb els afectats directament, com deia, 
amb els veïns; i també sobretot amb la propietat afectada, en aquest cas, a la zona del 
restaurant Piscines de Pineda de Bages.  
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Llavors, també creiem que l’important de la idoneïtat de la zona en què es vol fer 
l’emplaçament nou d’aquest canvi, com explicava molt bé l’alcalde, d’equipament 
polivalent – en aquest cas, l’espai esportiu passar-lo a Torroella – bé,  nosaltres creiem 
que potser pot haver-hi alguns altres emplaçaments al municipi que siguin més idonis  
i, per tant, també ens permetrà que ho estudiem amb més rigor i profunditat a l’hora de 
poder prendre una decisió final sobre aquest tema. Res més. Com que avui és un 
primer dia que engeguem un procés, com deia, llarg al principi, hi haurà temps també 
per debatre més puntualment cadascuna de les accions que es volen dur a terme.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Roger. Vostè vol afegir alguna cosa, Sr. Casero ? No. 
Comentar que lògicament el procés és llarg, perquè com he comentat, hi ha una sèrie 
d’informes sectorials per part de departaments de la Generalitat de Catalunya que són 
preceptius dins el procés. I així mateix, hi ha una fase d’exposició al públic i després 
aprovacions inicials, etc. Per tant, és un tema que avui s’engega i que anirà madurant 
pas a pas. Aquests passos que el Sr. Grandia comenta de fer per part del seu grup 
municipal, benvinguts. Deixi’m-li dir, perquè com que jo no ho he dit, que evidentment, 
hem parlat amb els veïns; que evidentment, hem parlat amb la propietat; i que en la 
recerca de la idoneïtat del lloc hem esmerçat 15 mesos de treball – fins i tot amb 
reunions directament amb el Director general d’Urbanisme -, precisament perquè havia 
de reunir, lògicament, unes característiques molt concretes que hi havia pocs llocs que 
reunissin aquesta possibilitat. Per tant, també perquè es sàpiga, que abans de portar a 
aprovació això d’avui, portem 15 mesos treballant en això, parlant amb veïns, parlant 
amb propietat, parlant amb Direcció general d’Urbanisme i parlant amb tècnics de 
Direcció  General d'Urbanisme. I, per tant, deixant la porta oberta, com no pot ser 
d’una altra manera, que per part de qualsevol persona o del grup municipal de CIU 
facin el què creguin pertinent, no és un tema que ens hi haguem posat ahir a la tarda 
de dir “Torroella”. No, això ha estat un procés de 15 mesos. En tot cas, comentat això, 
entenc que no hi ha algun altre comentari, Sr. Grandia ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : No, només un comentari, 
Sr. Alcalde, si m’ho permet. Evidentment, jo també he estat regidor d’Urbanisme i sé 
molt bé que aquests procediments són molt llargs i feixucs i es porten segurament 
moltes reunions - que moltes vegades són improductives, per dir-ho d’alguna forma -. 
Jo crec que – o creiem des del nostre grup municipal – que aquests temes de municipi 
potser estaria bé un previ debat també amb el nostre grup municipal com a grup únic a 
l’oposició. Més que res ja per encaminar una mica el treball conjunt. No és que 
vulguem governa, tenim molt clar quina és la nostra funció, però sí que podem aportar, 
si més no, una mica més de coneixements i de col.laboració. Clar, ara, aquesta 
col.laboració l’haurem de fer a posteriori, que vostès ja han començat el procediment. 
Si això s’hagués fet, com diu i me’l crec, eh, si vostè diu que porten 15 mesos 
treballant, s’hagués pogut fer alguna reunió, alguna Junta de Portaveus, fer algun 
comentari, fer alguna aportació i no simplement els 5 minuts que vàrem estar a la 
Comissió Informativa donant les explicacions oportunes i tècniques. Nosaltres estenem 
la mà, com moltes altres vegades, per poder treballar pel nostre municipi, perquè en 
definitiva, tots representem al nostre municipi; i, per tant, sempre és bo que si el 
coneixement que podem tenir uns o altres – i no cal que sigui tècnic, pot ser com a 
ciutadà o com a veí – doncs, home, potser ara disposaríem ja d’aquest avanç de 
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planejament molt més avançat i no hauríem d’estar demanant aquesta cautela en les 
nostres apreciacions.  
 
Sr. Alcalde-President : Sap perquè segurament no els hem dit res ? Perquè aquest 
interès sobtat i tant bonic que vostè acaba d’escenificar xoca frontalment amb les 
manifestacions de la propietat, quan va dir que portava 5 anys venint aquí i que no li 
feien ni cas. I com que durant aquests 5 anys que la propietat va estar venint aquí per 
intentar això, el regidor d’aquell moment, que vostè ha dit que era vostè, van dir que no 
li feien ni cas; i a més així consta a molts documents, fins i tot, que hi ha a l’arxiu, 
alguns d’ells signats pel Sr. Palou, que era l’encarregat de l’àrea d’Urbanisme. 
Evidentment, ara, sobtadament, quan l’equip de govern actual decideix fer una cosa, 
llavors és quan surt l’interès i la possibilitat de participar. Però quan governaven, que el 
Sr. Roger Grandia ens ha recordat que ara ell no governa, quan governaven es 
dedicaven sistemàticament a no fer res i  no tenir cap tipus de consideració cap a les 
persones que volien fer alguna cosa. I ara es troba amb un govern que sí que ho fa i 
ara és quan els entren les ganes de participar. Benvingut al club, Sr. Grandia, i 
esperem que participi molt a partir d’ara, des de l’oposició, està clar. No podem 
aplaudir. Passem a la votació.... 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Cal.... 
 
Sr. Alcalde-President : No, no. Jo he exposat, jo he tancat i, per tant, passem a la 
votació de l’avança de la modificació.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Hi ha al.lusions.  
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Pel tema d’al.lusions 
directes. 
 
Sr. Alcalde-President : Li prego que no m’interrompi, perquè anem a votar.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 4 
GfP, 2 PSC, 1 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

10. Aprovació convenis amb entitats i associacions per a l'any 2013: col·lectiu 
XARXA. 

 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves competències en 
matèria de cultura, ve manifestant la voluntat de cooperar i donar suport a les entitats i 
associacions de Sant Fruitós de Bages que amb les seves activitats dinamitzen i 
promouen la cultura, les tradicions i l’associacionisme mitjançant la formalització dels 
corresponents convenis.  
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L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Cultura, té la voluntat de donar continuïtat a 
aquests vincles de col·laboració amb diverses entitats, establint la pauta de 
l’esmentada col·laboració a través de la figura del conveni.  
 
Vista la proposta de conveni a subscriure amb l’entitat que consta a l’expedient.  
 
Tenint en compte que la competència per l’aprovació dels convenis correspon al Ple.  
 
Vista la proposta de la regidoria de Cultura i el text del conveni que consta a 
l’expedient es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Personals, l’adopció del següents  
 
Es proposa al ple municipal, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure 
amb la XARXA de Sant Fruitós de Bages, Associació per la Promoció i Difusió de 
l’Espectacle Infantil i Juvenil de St. Fruitós; per tal de reconèixer el marc de 
col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament; aprovar la despesa de 2.000 € amb 
càrrec a la partida 44.334.48902 del pressupost municipal per a l’exercici 2013 en 
concepte de subvenció per contribuir a les despeses que representen les activitats 
d’aquesta entitat; i disposar el pagament de la subvenció en les condicions 
establertes al conveni : 1.400 €  (70%) a la signatura del conveni i 600 € (30%) a la 
presentació de la memòria i justificació. 
Aquest conveni es recull a l’expedient núm. 125.16.005/13 i serà autentificat amb la 
corresponent diligència de la Secretaria. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament  per a la signatura d’aquests convenis. 
 
Tercer.- Condicionar les subvencions concedides a la justificació de l’aplicació dels 
fons d’acord amb la normativa municipal aplicable, en els termes que s’assenyala als 
convenis aprovats i que consten a l’expedient.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal, per al seu coneixement 
i efectes. 
 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES I LA XARXA DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
A Sant Fruitós de Bages, a ___ d’abril de 2013. 
 
D'una part l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Sr. Joan Carles 
Batanés, assistit pel vicesecretari de la Corporació, Sr. Santiago González i 
Castellanos, que dona fe de l'acte. 
 
Per l'altra part, la Sra. Rosa Codina Canellas , en nom i representació de la Xarxa de 
Sant Fruitós de Bages, Associació per a la Promoció i Difusió de l'Espectacle Infantil i 
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Juvenil a Sant Fruitós de Bages, membre de la Fundació Privada Catalana Xarxa 
d'espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya. 
 
Es deixa constància que La Xarxa de Sant Fruitós de Bages és una entitat legalment 
constituïda amb NIF:G-61574216 i inscrita al Registre d’Entitats Locals de Sant Fruitós 
de Bages amb el nº 33, i que les seves finalitats són promoure i organitzar espectacles 
per a nois i noies (teatre, circ, titelles, màgia, animació, cinema...) i altres activitats 
relacionades amb el món de la cultura i de l'espectacle, ha autoritzat per acord de la 
seva assemblea al seu president a signar el present conveni. 
 
Ambdues parts reconeixent-se mutuament capacitat per a contractar, acorden signar 
un conveni  
 
CONVENEN: 
 
1. Que l'Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Sant Fruitós de 
Bages, La Xarxa, portarà a terme a Sant Fruitós de Bages, actuacions en un nombre 
mínim de 6 per any natural (gener, febrer, març, abril, octubre, novembre), estaran 
destinades a un públic infantil, i seran apropiades per a l'esplai i lleure d'aquest públic. 
 
2. Les actuacions es faran el tercer diumenge de cada mes, dintre de la programació 
habitual, i coordinant-se sempre que es pugui amb la resta d'activitats culturals que es 
facin al municipi. La difusió i publicitat dels actes correrà a càrrec de La Xarxa, la qual 
haurà d'incloure en tots els elements de promoció l'escut de l'Ajuntament i la llegenda 
"En Conveni amb l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages", segons els models que 
facilitarà el propi ajuntament, i sempre de forma preferent i ben visible. 
 
3. Per coadjuvar al finançament dels espectacles organitzats per la Xarxa, l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages ha previst en el seu pressupost 2013 una subvenció per a 
l’any 2013 de 2.000,00 €, la qual es formalitza mitjançant el present conveni de 
col.laboració que regula les pautes de col.laboració entre ambdues entitats. 
 

 Per donar continuïtat a allò convigut en exercicis anteriors, la quantitat de la 
subvenció atorgada s'ha d'entendre referida exclusivament als conceptes de 
despeses reals de contractació i altres despeses derivades directament de 
l’organització dels espectacles que figuren en el pressupost de 2013 presentat 
per La Xarxa (R.E. 2013/1599). 

 
4. El Pressupost que presenta l’entitat per a la realització de les seves activitats en el 
decurs de l’any 2013 és de 8.607,70 €. Considerant que l'import de la subvenció no ha 
de superar un terç del pressupost subvencionat de l'entitat referit anteriorment, i les 
disponibilitats pressupostàries de l’exercici 2013, enguany s’atorga la quantitat de 
2.000,00 €. Aquest import es farà efectiu segons aquest calendari de pagament: 
 

 A la signatura del conveni (70 %) .............................................   1.400,00 € 

 En presentar la memòria i justificació (30 %) ..........................      600,00 € 
 



  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 36 de 63 
 

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 

El primer pagament tindran efectes de bestreta i el segon estarà condicionat al 
compliment dels requisits que especifiquen els pactes 6 i 7 d'aquest conveni.  
  
5. L'Ajuntament posarà gratuïtament a disposició de La Xarxa, el Teatre Casal 
Cultural, en les dates assenyalades amb aquesta finalitat. També facilitarà la 
disponibilitat del teatre per l’entitat si aquesta arriba a un acord amb alguna companyia 
de teatre que utilitzi la sala per preparació del seu espectacle a canvi de fer la seva 
actuació a Sant Fruitós de Bages de forma gratuïta, per reduïr així el pressupost global 
de la programació (atenent sempre a la disponibilitat de la sala). 
 
6. L’Ajuntament atorga a l’entitat Xarxa la disponibilitat per organitzar la Castanyada 
Popular, vinculada a la festivitat de Tots Sants, per tal de que l’entitat obtingui recursos 
economics amb la venda de castanyes. L’Ajuntament cercarà patrocinador per les 
castanyes i assumirà la despesa de contractar 1 animador infantil per la festa. 
 
7. L’Ajuntament col.laborarà en la festa de final de temporada mitjançant la donació de 
coca i xocolata pels assistents a la darrera representació de la temporada. 
 
8. La Xarxa podrà beneficiar-se amb el producte dels ingressos per taquillatge i 
patrocinis, però assumirà directament les despeses derivades de la contractació dels 
espectacles, no solament la cia. i actors, sinó també dels drets d'autor, assegurances, 
etc.  
 
9. Per realitzar-se el pagament de l'últim termini indicat en l'apartat 4t d'aquest conveni. 
La Xarxa justificarà previament les despeses del pressupost subvencionat, mitjançant  
la presentació ABANS DEL 10 DE DESEMBRE DE 2013 de la còpia dels contractes 
degudament compulsats i de les factures (que hauran de complir els requisits legals 
establerts) juntament amb una memòria de les activitats desenvolupades durant l'any 
amb detall d'ingressos i despeses, assistència de públic, etc. 
 
10. La quantitat objecte de subvenció pot ser objecte de revisió per l'Ajuntament, a la 
vista de la justificació de les despeses i de la liquidació anual de La Xarxa. En cap cas 
l'import de la subvenció atorgada superarà un terç del pressupost de l'entitat realment 
executat. 
 
11. La vigència del present conveni s'estableix fins el 31 de desembre de 2013. 
 
I en compromís de conformitat, ambdues parts signen el present conveni per duplicat i 
davant el Secretari de la Corporació, que en dona fe. 
 
 
L'ALCALDE       PRESIDENTA LA XARXA 
Joan Carles Batanés      Rosa Codina Canellas 
 

Dono fe, 
EL VICESECRETARI 

Santiago González Castellanos 
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Sr. Alcalde-President : La regidora Marta Flotats ens comentarà aquest punt.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bona nit a tothom. Doncs, 
bé, en aquest punt portem a aprovació el conveni de col.laboració amb l’entitat Xarxa, 
que organitza espectacles infantils, amb una subvenció com la de fa un parell d’anys, 
de 2.000 €, que com és habitual, també, rebran un 70% d’aquest import en el moment 
de la  signatura del conveni i el 30% restant en el moment de la justificació. I res més. 
Animar a l’entitat que segueixi treballant com fins ara, tot i que cada dia costa més 
treure la gent de casa. Però que sabem que fan una bona feina i molts nens de Sant 
Fruitós poden disfrutar dels seus espectacles.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Els portaveus ?... Per tant, passem a la votació. 
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER LA UNANIMITAT DELS 
DOTZE REGIDORS PRESENTS A LA SESSIÓ.  
 
 
 
11. Aprovació conveni col·laboració amb l'entitat ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 

per a l'exercici 2013. 
 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc de les seves competències en 
matèria de benestar social, ve manifestant la voluntat de cooperar i donar suport a les 
entitats i associacions de Sant Fruitós de Bages que amb les seves activitats 
dinamitzen la gestió del centre de l’Esplai d’Avis, mitjançant la formalització del 
corresponent conveni.  
 
L’Ajuntament, a través de l’àrea de Benestar Social té la voluntat de donar continuïtat a 
aquests vincles de col·laboració amb l’entitat Associació de la Gent Gran, establint la 
pauta de l’esmentada col·laboració a través de la figura del conveni.  
 
Vista la proposta de conveni a subscriure amb l’entitat esmentada.  
 
Tenint en compte que la competència per l’aprovació dels convenis correspon al Ple.  
 
Vista la proposta de la regidoria Serveis Socials i el text del conveni que consta a 
l’expedient es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Personals, l’adopció dels següents  
 
ACORDS : 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració i subvencional a subscriure 
amb l’Associació de Gent Gran per a la gestió de l’esplai d’avis i l’Ajuntament, per tal 
de reconèixer el marc de col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament, així com la 
subvenció que se li atorga per contribuir  a les despeses que representen les activitats 
d’aquesta entitat i disposar el pagament de la subvenció per tal que es faci en les 
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condicions establertes al conveni, de la quantitat de 4.000,00 € i amb càrrec a la 
partida 44.231.48917 del pressupost municipal per a l’exercici 2013.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament  per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Condicionar la subvenció concedida a la justificació de l’aplicació del fons 
d’acord amb la normativa municipal aplicable, en els termes que s’assenyala al 
conveni aprovat i que consta a l’expedient.  
 
Quart.- Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant i a la Intervenció municipal, per 
al seu coneixement i efectes. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES I L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SANT FRUITÓS, PER A LA GESTIÓ DE 
L’ESPLAI D’AVIS. 
 
A Sant Fruitós de Bages,  a  ____ de maig de 2013. 
 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Santiago González Castellanos, vicesecretari de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
I d’altre, el Sr. Joan Francesc Lopez de los Mozos Lopez de Pablo, amb DNI XXX, 
President de l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós de Bages. 
 
ACTUEN 
 
El Sr. Joan Carles Batanés Subirana, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, expressament facultat per aquest acte, per acord del Ple de la 
corporació de data 7 de juliol de 2011. 
 
El Sr. Joan Francesc López de los Mozos López de Pablo, en nom i representació de 
l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós de Bages, inscrita en el Registre 
d’’associacions de la Generalitat de Catalunya amb núm. 12.676 de la Secció 1a del 
Registre de Barcelona, amb NIF núm. G-59819615. 
 
Reconeixent-se mútua capacitat jurídica i d’obra per aquest atorgament. 
 
MANIFESTEN 
 
1r.- Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és titular del servei municipal de 
l’Esplai d’Avis, ubicat a l’immoble del carrer Jacint Verdaguer, núm. 3. 
 
2n.- Que els articles 2, 25.1, 61 i 86.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local i els seus concordants 7.1, 9 i 66.1 de la Llei 2/2003, de 28 
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d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, reconeixen als ajuntaments competència per a la intervenció en tots aquells 
assumptes que afectin els interessos dels ciutadans dins de l’àmbit territorial del 
municipi i, de forma expressa, es reconeix la capacitat d’intervenció de les entitats 
locals en relació a les activitats i les instal·lacions culturals i esportives i l’ocupació del 
lleure. 
 
3r.- I amb aquesta finalitat s’estableix aquest conveni i en conseqüència, ambdues 
parts, 
 
PACTEN 
 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aporta l’immoble anomenat Esplai 
d’Avis municipal, situat al carrer Jacint Verdaguer, núm. 3, amb les seves instal·lacions 
accessòries, i atorga la cessió d’ús del mateix a l’ Associació de la Gent Gran de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Segon.- Drets i obligacions municipals: 
 

1. El seguiment i control de les activitats que es realitzin a fi de garantir la 
coherència i el compliment dels objectius que tingui relació amb la vellesa. 

2. L’Ajuntament no tindrà cap tipus de relació jurídica, laboral o de qualsevol altra 
índole amb el personal de l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós de Bages, ni 
durant la vigència d’aquest conveni ni al finalitzar el mateix. 

3. L’Ajuntament autoritzarà els preus que els usuaris satisfacin per la utilització 
dels serveis de l’esplai d’avis. (veure: Annex. 1) 

4. L’Ajuntament satisfarà, en concepte de subvenció per a coadjuvar les despeses 
que la gestió de l’esplai d’avis comporti, un import de 4.000,00 € que anirà a 
càrrec de la partida 44.231.48917 del pressupost aprovat per a l’any 2013. Que 
es pagarà en els següents terminis: 
 A la signatura del conveni (70%): 2.800,00 € 
 A la presentació i aprovació de la justificació i de l’estat de comptes (30 %): 

1.200,00 € 
 

Tercer.- Drets i obligacions de l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós de Bages: 
 

1. S’obliga a la conservació del local i de les instal·lacions posades a la seva 
disposició i, en concret, a realitzar les tasques de neteja i altres per al normal 
funcionament del local objecte de cessió, amb especial referència de la gestió 
del bar. 

2. S’obliga a programar i realitzar activitats destinades al compliment dels 
objectius propis d’una associació de gent gran. 

3. S’obliga a fomentar l’associacionisme, foment i participació de la gent gran com 
usuaris d’aquest servei. 

4. S’obliga a justificar el present conveni, abans del 10 de desembre de 2013 les 
despeses del pressupost subvencionat, mitjançant  la presentació de la còpia 
de les factures (que hauran de complir els requisits legals establerts) per un 
import mínim de 8.000,00 €, juntament amb una memòria de les activitats 
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portades a terme durant l'any amb detall d'ingressos i despeses, assistència de 
públic, etc. 

5. S’obliga a realitzar diferents activitats de dinamització del col·lectiu que 
representa, tals com: 
 

 Classes de ball de línia, cosir, lectura i xerrades. 

 Col·laboració en els actes organitzats durant la Setmana de la 
Gent Gran. 

 Organització de la Revetlla de Sant Joan. 

 Organització del dia dedicat a la gent gran, dins els actes de la 
festa major d’estiu. 

 Organització del Carnestoltes de l’Esplai. 

 Gestió en Mundo Abuelo, per al préstec de material geriàtric, per 
a persones empadronades al municipi. 

 Calendari de la programació dels balls de cap de setmana a 
banda del dies concertats anteriorment, que es detalla a 
continuació: 

 
 
 

DIA / MES ACTUACIÓ 

GENER 

Dissabte, 12 
Dissabte, 26 

 
Jordi Caselles 
Elisabeth 

FEBRER 

Dissabte, 9 
Dissabte, 23 

 
Jordi Bruch 
Jordi Bruch 

MARÇ 

Dissabte, 9 
Dissabte, 16 
Dissabte, 23 

 
Josep Mª i Yolanda 
Pep i Mª José 
Elisabeth 

ABRIL 

Dissabte, 6 
Dissabte, 13 
Dissabte, 20 

 
Jordi Caselles 
Josep Saez 
Jordi Bruch 

MAIG 

Dissabte, 4 
Dissabte, 11 
Dissabte, 18 

 
Vicenç 
Joan Serra 
Enric 

JUNY 

Dissabte, 1 
Dissabte, 15 
Dia 23 (St. Joan) 

 
Josep Saez 
Joan Vilandeny 
A concretar 

JULIOL 

Dissabte, 6 
 
Pep i Mª José 

SETEMBRE 

Dissabte, 7 
Dissabte, 12 
Dissabte, 21 

 
Josep Mª i Yolanda 
Joan Serra 
Enric 

OCTUBRE 

Dissabte, 5 
Dissabte, 19 

 
Josep Saez 
Elisabeth 
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NOVEMBRE 

Dissabte, 2 
Dissabte, 16 
Dissabte, 30 

 
Vicenç 
Pep i Mª José 
Josep Saez 

DESEMBRE 

Dissabte, 14 
Dissabte, 21 
Dia 31 (cap d’any) 

 
Jordi Bruch 
A concretar 
Joan Serra 

 
Quart.- Durada del conveni. 
 
El present conveni tindrà una durada d’un any, i la seva vigència serà des d’1 de gener 
de 2013 a 31 de desembre 2013 (anualitat 2013). 
 
Cinquè- Règim jurídic. 
 
Qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació d’aquest conveni 
quedarà sotmesa a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts subscriuen el present document en el lloc i la 
data indicats en l’encapçalament, estenent-se en duplicat exemplar, el qual queda un 
en poder de cada part. 
                                                 
Joan Carles Batanés Subirana                Joan Fsc Lopez de los Mozos Lopez de Pablo 
Alcalde           President Assoc. Gent Gran de Sant Fruitós 
                

Santiago González Castellanos 
    Vicesecretari 
 
 
Sr. Alcalde-President : La regidora Cristina Múrcia ens el comenta. 
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bona nit de nou. En 
aquest punt, portem a aprovació el conveni de col.laboració entre l’associació de la 
Gent Gran i l’Ajuntament per tal que la gestió de l’esplai d’avis estigui en les seves 
mans. Comentar també que és el mateix import que l’any passat, són 4.000 €. I res. 
Des d’aquí, animar-los. Tenim una Junta nova, que continuïn fent la feina com l’estan 
fent fins ara. I res més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Cristina. Els portaveus ?.... Res a afegir. Per tant, 
passem a la votació.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER LA UNANIMITAT DELS 
DOTZE REGIDORS PRESENTS A LA SESSIÓ. 
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12. Autorització de despesa i aprovació de minuta de conveni de foment respecte 
a l’activitat de l’entitat local Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE) 
conforme a la consignació pressupostaria prevista per l’exercici 2013. 

 
Vista la instància subscrita pel Sr. Josep Mensa Ferrer com a President de l’Associació 
Sant Fruitós d’Esports (ASFE) presentada en data 4 d’abril de 2013 amb registre 
d’entrada núm. 2013/1502) mitjançant la sol·licita el pagament del cost de personal de 
consergeria conforme el previst al conveni de referència adjuntant com a document 
annex un estudi del cost anual per al 2013 que incorpora els imports totals 
corresponent a costos en concepte de sou del personal laboral assignat a les funcions 
de consergeria de la instal·lació (tant del titular principal com del personal substitut per 
la jornada de diumenge) per temporada (d’01/09/2012 a 31/08/2013) amb el següent 
desglossament: 
 

Personal 
Despeses mensuals 

(x 12 mesos) 
2 pagues extres total 

Titular principal 29.312,00 € 3.429,02 € 32.741,02 € 

Substitucions 
(diumenges) 

4.100,30 € 
(no s’indica de forma separada els imports 

corresponents a mensualitats i a pagues extres, 
entenent-se que aquesta quantitat és la suma de tots 

dos conceptes) 

4.100,30 € 

TOTAL 36.841,32 

 
Vist que en el pressupost municipal vigent 2013 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages hi consta una partida segons aquest epígraf i dades: 
 

ORG PROG ECO 
DENOMINACIÓ 

DESPESA 
IMPORT 

46 341 48909 
CONVENI AMB 

ENTITAT ASFE DE 
SANT FRUITOS 

34.481,53 € 

 
Vist l’informe jurídic de data 23 d’abril de 2013 obrant a l’expedient i relatiu a la 
tramitació de subvencions a través de la modalitat de conveni on s’indiquen les 
necessitats procedimentals en la tramitació d’aquest expedient i en la gestió de la 
subvenció en modalitat directe formalitzada mitjançant conveni per tal de donar 
compliment als requeriments fixats per la legislació vigent en matèria de subvencions. 
 
Atès que la competència per la tramitació d’aquesta proposta correspon al Ple 
municipal conforme el previst a les bases d’execució del pressupost i a les bases 
reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de 
subvencions i ajuts destinats a entitats, associacions, col·lectius i particulars que 
realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en sessió de 13 
d’abril de 2005 (BOPB núm. 136 de 08/06/2005). 
 
Es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutadania (Serveis Personals), l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni que s’incorpora al present acord per la seva 
subscripció com a tràmit necessari per procedir al pagament de la subvenció en 
compliment de la normativa vigent aplicable per aquesta modalitat de subvenció.  

 
 

Conveni subvencional respecte a l’activitat de l’entitat local Associació Sant 
Fruitós d’Esports (ASFE) conforme a la consignació pressupostària prevista per 

l’exercici 2013 
 
A Sant Fruitós de Bages, a           de                   de 2013 

 
REUNITS: 

 
D’una banda,  l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, senyor JOAN 
CARLES BATANÉS SUBIRANA, en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la corporació  
en sessió de  data 10 d’abril de 2013, assistit pel Secretari de l’Ajuntament, sr. Josep 
Ballesteros Gonzalez. 
 
I d’una altra, el senyor JOSEP MENSA FERRER, amb DNI XXXX i en nom i 
representació de l’Associació Esportiva Sant Fruitós d’Esports (d’ara en endavant 
ASFE) amb NIF G58853052.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a contractar, acorden signar 
aquest  conveni i a aquests efectes,  
 

MANIFESTEN 
 
Es deixa constància, d’una banda, que l’Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE) és 
una entitat legalment constituïda amb NIF G-58853052 i inscrita al Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 06588, i que els 
seus fins són promoure la pràctica de l’activitat esportiva i la celebració i organització 
d’events d’aquesta naturalesa a Sant Fruitós de Bages, mitjançant tornejos i torbades. 
L’entitat posa de manifest la seva sol·licitud de subvenció mitjançant instància 
presentada en data 4 d’abril de 2013 (amb registre d’entrada núm. 2013/1502.  
 
Actualment es troba vigent el conveni subscrit per l’Ajuntament i l’entitat ASFE segons 
acord adoptat pel Ple el 10 d’abril de 2013 i firmat en data 19 d’abril regulador de les 
condicions de la cessió d’us de les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal a 
favor de l’entitat ASFE on s’indica expressament 
 

-  al pacte primer que l’activitat “desenvolupada per l’entitat ASFE en aquestes 
instal·lacions podrà ser objecte de subvenció conforme la convocatòria i les 
bases que es fixin anualment per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages segons la disponibilitat pressupostària establerta en cada exercici 
mitjançant l’aprovació del pressupost corresponent. Les condicions per la 
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sol·licitud i tramitació de la subvenció es fixaran anualment i correspondrà a 
l’entitat ASFE l’aportació de tota la documentació de sol·licitud i justificació 
fixada en la corresponent convocatòria, sense que en cap cas l’atorgament de 
subvenció en exercicis anteriors prejutgi respecte a posteriors sol·licituds”. 

- Al pacte segon que el “personal encarregat per part de l’ASFE de les tasques 
de consergeria, així com qualsevol altre subjecte que realitzi tasques en el 
recinte sota la seva direcció i organització no establirà cap tipus de vinculació 
de tipus laboral o funcionarial amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
En el pressupost municipal vigent 2013 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages hi 
consta una partida segons aquest epígraf i dades: 
 

ORG PROG ECO 
DENOMINACIÓ 

DESPESA 
IMPORT 

46 341 48909 
CONVENI AMB 

ENTITAT ASFE DE 
SANT FRUITOS 

34.481,53 € 

 
En sessió plenària celebrada el dia ................... es va aprovar el text del present 
conveni 
 
Ambdues parts reconeixent-se mútuament capacitat per la formalització d’aquesta 
addenda al conveni vigent, i en compliment de l’establert a la legislació vigent en 
matèria de subvencions i execució pressupostaria acorden signar els següents: 
 

PACTES: 
 
I.- Import subvencionable: Es fixa l’import corresponent per l’exercici 2013 en 
concepte de subvenció directa nominativa en 34.481,53 € conforme l’establert al 
pressupost municipal vigent per l’exercici 2013 (partida pressupostaria 46 341 48909 
CONVENI AMB ENTITAT ASFE SANT FRUITÓS).  
 
II.- Beneficiari i objecte de la subvenció: La subvenció s’atorga a favor de l’entitat 
Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE) exclusivament per raó de la seva activitat 
com a entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió de les instal·lacions del 
pavelló municipal d’esports en l’àmbit de la col·laboració en la prestació d’un servei 
d’interès per la ciutadania del municipi en general respecte a la promoció de la pràctica 
esportiva. Correspon a aquesta entitat destinar la subvenció atorgada a la cobertura de 
les despeses corresponents a l’objecte de la seva activitat com a causa que fonamenta 
l’activitat de foment desenvolupada per l’administració, sense que en cap moment 
s’origini o existeix cap tipus de relació laboral o funcionarial amb l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per la realització d’aquestes funcions respecte al personal contractat 
per l’entitat.  
 
Per la firma del present document es requisit necessari que l’entitat no concorri en 
alguna de les circumstàncies establertes a l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (conforme el previst a l’article 2 de les bases 
reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de 
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subvencions i ajuts destinats a entitats, col·lectius i particulars que realitzin activitats 
que siguin d’interès públic local publicades al BOPB núm 136 annex I de 8 de juny de 
2005).  
 
III.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos: la 
subvenció atorgada resulta compatible amb altres procedents de qualsevol 
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals per la realització de les activitats pròpies de l’entitat sempre que no 
tinguin el mateix objecte.  
 
IV.- Forma de pagament: El 80% de la quantitat subvencionada (27.585,22 €) es farà 
efectiva al beneficiar un cop s’acrediti la signatura del present conveni, i l’altre 20% 
(6.896,31 €) un cop presentada la justificació corresponent.  
 
V.- Justificació: correspon al beneficiari, com acte obligatori i necessari per 
l’abonament d ela totalitat de la subvenció i la sol·licitud d’altres subvencions en 
exercicis posteriors, la presentació dels justificants de despesa o altre amb validesa 
jurídica que acrediti cada una de les despeses efectuades. Al present supòsit la 
justificació a realitzar es concreta en l’acreditació de l’abonament de les despeses 
derivades d’aquests costos en forma de fulles de salari i documents de cotització i 
tributació (o certificats relatius a la realització d’aquests tràmits subscrits per les 
administracions competents) essent l’entitat ASFE el subjecte obligat com a empresari 
al compliment de les obligacions corresponents en aquesta matèria.  
 
El termini per presentar la documentació justificativa s’inicia a partir de l’1 de setembre 
de 2013 i finalitza el 30 de novembre de 2013 (tres mesos) prenent en consideració 
que les despeses considerades (a abonar a càrrec d’una partida pressupostaria de 
l’exercici vigent) coincideixen amb les que es generen per temporada de funcionament 
de les instal·lacions (d’1 de setembre a 31 d’agost).  
 
La documentació justificativa presentada serà objecte de comprovació per part dels 
serveis econòmics de l’Ajuntament per la seva validació i en cas que els imports 
justificats no es corresponguin amb la totalitat de la subvenció atorgada es podrà 
procedir a la minoració de l’import subvencionable en proporció a la justificació 
realitzada.  
 
VI. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació 
d’aquest conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme, 
davant els Tribunals competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen la present, en el lloc 
i data esmentats, 
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Per l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages 

 
 

Per l’entitat Associació 
Sant Fruitós d’Esports 

 

 
 
 

 

 
 

Joan Carles Batanés 
Subirana 

 Josep Mensa Ferrer 

Alcalde  President 
 

En dóna fe, 
El vicesecretari, 

 
Santiago González Castellanos 

 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquest acord. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 34.481,53 € a càrrec de la 
partida pressupostaria 46 341 48909 CONVENI AMB ENTITAT ASFE DE SANT 
FRUITOS del pressupost vigent a favor de l’entitat local Associació Sant Fruitós 
d’Esports (ASFE) inscrita al Registre d’Entitats Esportives amb número de registre 
06588 en concepte de subvenció en modalitat directa formalitzada mitjançant conveni 
a subscriure segons text aprovat a l’apartat anterior. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria als efectes de la 
formalització de les operacions comptables que es deriven del present acord i a l’àrea 
d’Esports i Entitats. 
 
Cinquè.- Notificar el present a l’entitat Associació de Sant Fruitós d’Esports (ASFE). 
 
 
Sr. Alcalde-President : El regidor Isidre Malagarriga ens ho comenta.  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Hola, bona nit 
de nou. Bé, això són els diners que donem cada any normalment a l’ASFE per a fer el 
servei de neteja i consergeria de totes les instal.lacions. La quantitat és la mateixa de 
l’any passat, que són 34.481,53 €. És només això. Res més.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Isidre. Els portaveus ? Passem, doncs, a votació.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 4 
GfP, 2 PSC, 1 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
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13. Establiment d’espais habilitats per a la celebració de matrimonis civils per 
l’Alcalde o els seus delegats. 

 
Atès la normativa vigent en matèria de matrimoni civil en seu del Codi Civil i 
especialment la modificació efectuada d’aquesta norma a través de la llei 35/1994 en 
matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes i la instrucció de 26 de gener de 
1995 dictada per la Direcció General dels Registres i del Notariat on es disposava que 
l’acte del matrimoni hauria de celebrar-se al local de l’Ajuntament degudament habilitat 
per aquest fi. 
 
Vista la instrucció de 10 de gener de 2013 de la Direcció General dels Registres i del 
Notariat, sobre el lloc de celebració de matrimonis civils pels alcaldes on expressament 
s’estableix que, considerant que les circumstàncies socials han canviat des de 1995 “i 
donat que les exigències legals no exclouen la possibilitat de que els matrimonis civils 
autoritzats pel Alcaldes i Regidors tinguin lloc en altres locals diferents dels que hagin 
estat prèviament habilitats, sembla convenient a l’empara de la llibertat permesa per la 
nostra legislació no mantenir aquesta limitació”, referida a l’habilitació d’un local únic 
de l’Ajuntament. 
 
Atès que conforme s’estableix a la directriu V de la instrucció de 10 de gener de 2013 
correspon a l’Ajuntament, a través dels òrgans competents, d’acord amb el que 
determina la legislació de règim local, s’asseguri que els locals on es vagi a autoritzar 
el matrimoni reuneixin les condicions adequades de decòrum i funcionalitat, en atenció 
a les circumstàncies de cada municipi, de forma que els mateixos resultin aptes a fi de 
permetre la celebració dels matrimonis que hagin de ser autoritzats pels respectius 
Alcaldes o Regidors. 
 
Atenent a l’existència de diversos emplaçaments al municipi de Sant Fruitós de Bages 
que per la seva naturalesa, característiques i arrelament social i històric es consideren 
espais adients per la realització d’aquest tipus d’actes. 
 
Prenent en consideració que la declaració com a espais adequats per la realització de 
la cerimònia de matrimoni civil que es formula amb aquest acte no implica 
necessàriament l’autorització del seu ús en tant que aquest dependrà de les 
condicions de disponibilitat de cada un d’aquests emplaçaments segons la seva 
funcionalitat pròpia i, en el seu cas, de la conformitat de la propietat dels immobles on 
s’ubiquen aquests espais quan la mateixa correspongui a tercers diferents de 
l’Ajuntament i que haurà de ser manifestada amb caràcter previ mitjançant document 
subscrit prèviament per ambdues parts de caràcter puntual o permanent (a través de 
conveni). 
 
Per tot l’exposat, per part de l’Alcaldia es proposa al Ple municipal, previ dictamen per 
part de la Comissió de Presidència i Serveis Centrals en tant que matèria pròpia de 
relacions ciutadanes com a competència atribuïda en seu del cartipàs municipal 
(sessió plenària celebrada el 13 de juliol de 2011 segons edicte publicat al BOPB de 2 
d’agost de 2011), l’adopció dels següents 
 

ACORDS 



  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 48 de 63 
 

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 

 
Primer.- Habilitar els espais que a continuació es relacionen als efectes d’ésser 
considerats com a locals que reuneixen les condicions adequades de decòrum i 
funcionalitat a fi de permetre la celebració de matrimonis civils que hagin de ser 
autoritzats per l’Alcalde o regidor en qui pugui delegar: 
 

- Sala de Plens de la Casa de la Vila 
- Espai polivalent de la Biblioteca municipal (actualment en construcció) 
- Nau central del Monestir de Sant Benet de Bages i Salons habilitats al recinte 

denominat Mon Sant Benet (complex de propietat particular) 
 
En relació a l’espai polivalent de la Biblioteca municipal que actualment es troba en 
construcció, la present declaració com espai habilitat produirà els seus efectes a partir 
del moment que es formalitzi la recepció de les obres i es procedeixi a posar en servei 
aquesta instal·lació com a dependència municipal, sense que en cap cas el present 
acord produeixi efectes ni impliqui un acte de recepció de les instal·lacions. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Registre Civil als efectes del seu coneixement 
en relació a la instrucció registral de l’expedient previ en matèria de matrimoni civil. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
Sr. Alcalde-President : Davant d’una situació social per tots coneguda, que és que 
cada vegada més els joves i no tant joves que es casen ho fan a través del matrimoni 
civil, mica en mica van prenent rellevància aquells espais públics on l’alcalde o els 
regidors, per delegació, efectuem els casaments civils. Amb la finalitat que això tingui 
una mica de rigor i no acabi sent una festa que s’acabi celebrant sota un pi al mig 
d’una muntanya – no entrant amb què la celebració a títol individual, cadascú la pot fer 
com vulgui – però sí que ens va semblar que el què és la cerimònia civil en si havia de 
mantenir un cert rigor en quant al lloc on es desenvolupava i de la forma que s’havia 
de fer. En aquest sentit, portem avui a votar la proposta per establir aquests espais. 
Aquests espais els definim com la Sala de plens de la Casa de la Vila, on estan vostès 
avui; aquest seria un espai on ja es ve fent habitualment i que habilitaríem a tal efecte. 
Un altre espai, que actualment està en construcció, que està a la biblioteca municipal 
nova que s’està fent, que és un espai polivalent, una sala bastant maca que es podrà 
utilitzar a la nova biblioteca municipal. I també un altre lloc, que és un lloc bastant 
habitual, i que també considerem que ara ha quedat dins aquests espais, és la nau 
central del monestir de Sant Benet de Bages i els salons habilitats dins el recinte Món 
Sant Benet. És un complex de propietat particular, però que certament i per sort, hi ha 
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molta gent que decideix efectuar el seu matrimoni civil dins el marc del què és Sant 
Benet de Bages. Per tant, portem a aprovació l’habilitació d’aquests 3 espais, que són 
la Sala de plens, l’espai polivalent de la biblioteca nova i el monestir de Sant Benet de 
Bages. Per part dels portaveus ? Res a comentar ? Per tant, passem a votar.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 4 
GfP, 2 PSC, 1 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 
14. Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del 

servei de la llar d’infants. 
 

La modificació d’aquesta Ordenança té per objectes:  
 

Primer.-  Permetre la introducció de circumstàncies que tinguin en compte la 
capacitat econòmica diferenciada en funció de les circumstàncies socio-
econòmiques de les famílies dels menors usuaris.  
 
Segon.- Introduir la nova prestació de perllongament d’horaris esporàdica.  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança número 38, reguladora 
del preu públic per la prestació del servei públic per a la prestació del servei públic de 
llar d’infants de 0 a  3 anys, en els termes següents: 
 

U. Se suprimeix l’adjectiu “fiscal” aplicat a l’ordenança, atès que no es tracta 
d’un tribut. 
 
Dos. L’article 7 passa a quedar redactat com segueix: 
 

“Article 7. Tarifes 
 
1. S’estableixen les tarifes següents amb les especificacions que consten 

als apartats posteriors d’aquest article: 
 

Epígraf Concepte Tarifes 

1 Matrícula 60 

2 Mensualitat ordinària alumne cursos P1 o P2 170 

3 Mensualitat ordinària alumne curs P0 185 

4 Mensualitat alumne cursos P1 o P2 quan un altre germà ja 
sigui alumne del centre (aplicable al segon matriculat) 145 

5 Mensualitat alumne curs P0 quan un altre germà ja sigui 
alumne del centre (aplicable al segon matriculat) 157 

6 Mensualitat alumne P1 o P2 de familia 
nombrosa/monoparental 145 
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7 Mensualitat alumnes P0 de família nombrosa o monoparental 157 

8 Mensualitat alumne cursos P1 o P2 quan dos germans o més 
ja siguin alumnes del centre (aplicables al tercer i següents 
matriculats) 128 

9 Mensualitat alumnes curs P0 quan dos germans o més ja 
siguin alumnes del centre (aplicable al tercer i següents 
matriculats) 138 

10 Mensualitat alumnes cursos P1 o P2 en situació de dificultat 
econòmica familiar 127 

11 Mensualitat alumnes curs P0 amb dos germans o mes en 
situació de dificultat econòmica familiar 139 

12 Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, a 
la tarda, de 18 a 19 hores, per mes 42 

13 Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, al 
matí, de 8 a 9 hores, per mes 42 

14 Ampliació d'horari esporàdica, per cada hora d'ampliació 5 

15 Material curs P0 45 

16 Material curs P1 51 

17 Material curs P2 69 

 
2. Per famílies nombroses i/o monoparentals, s’entendran aquelles que 
reuneixin en cada moment les condicions exigides per la legislació 
corresponent de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Per família, a tots els efectes, es considerarà el mateix concepte que 
s’apliqui al reconeixement de les condicions de família nombrosa i/o 
monoparental. 
 
4. Les situacions familiars de dificultat econòmica familiar  a què es refereix 
l’apartat 1 d’aquest article venen determinades per referència a l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya, establert per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
5. A efectes de determinar si una família es troba en situació familiar de 
dificultat econòmica, s’aplicaran les regles següents:  
 
Primera. La situació econòmica familiar es quantificarà aplicant els criteris 
seguits pels Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, 
tindran la consideració d’ingressos computables dins de la situació els 
procedents del treball per compta aliena o pròpia, les pensions, subsidis i 
prestacions socials, les rendes de capital i de la propietat i els ingressos 
percebuts per menors. 
 
Segona. Es trobaran en situació de dificultat econòmica familiar  aquelles 
famílies, la renda agregada de les quals, calculada segona la regla primera, 
sigui igual o inferior al resultat d’aplicar aquesta fórmula: 
 



  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 51 de 63 
 

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 

SEF = 1,3 x IRSC  x (0,5 x A + 0,3 x M) 
On: 

- SEF és la situació és la situació econòmica familiar. 
- IRSC és l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert 

per la Generalitat de Catalunya. 
- A és el número d’adults membres de la família. 
- M és el número de menors membres de la família. “ 

 
Tres.- Aquesta modificació no altera els apartats 7.1. i 7.1.2. de l’Ordenança 
vigent.  
 
Quatre.- S’afegeixen els paràgrafs citats a continuació al final de l’article 8 amb 
la redacció següent:  
 

«Les liquidacions de les tarifes de material es realitzaran per terceres 
parts de la quota, trimestralment.  
 
Quan es pugui aplicar dos o més epígrafs corresponents a les 
mensualitats, s’aplicarà aquell que presenti una tarifa menor.  
 
El reconeixement de la situació de dificultat econòmica familiar produirà 
efectes des del mes natural següent a aquell en que se sol·liciti, es 
mantindrà mentre ho facin les circumstàncies que l’atribueixen, i haurà 
de ser verificada de nou, en tot cas, a l’inici de cada curs escolar. » 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 30 dies per 
a la presentació de reclamacions i suggeriments, en els termes institucionals de 
l’article 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.  
 
Tercer.- Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període 
d’informació pública, no en sorgeixen al·legacions.  
 
Quart.- Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament 
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als 
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de 
modificació a:  
 

 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el període d’un mes 

 Taulell d’Edictes municipal, durant el període d’un mes 

 Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 
Així mateix, s’haurà de publicar una ressenya de la publicació de l’esmentada 
modificació d’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè.- Declarar que:  
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 Aquest és un acte de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

 Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  

 
Sisè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, Declarar que:  
 

 Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos.  

 Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  

 
 
Sr. Alcalde-President: Passo la paraula al regidor Xavier Racero.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies, bona nit. En 
aquest punt, tractarem i portarem a ple la proposta de modificació de l’ordenança 
reguladora del preu públic de la  llar d’infants per al curs 2013-2014. Al punt primer 
dels acords, deixeu-me dir que es suprimeix l’adjectiu “fiscal” – abans deia “ordenança 
fiscal”- ja que no es tracta d’un tribut, sinó que és una ordenança que regula el preu 
públic.  
 
Bé, s’han introduït algunes novetats que a continuació us detallaré,  però us les 
resumeixo en un primer terme. S’han fet modificacions de les tarifes – ja ho veurem 
més endavant - : s’ha separat la tarifa dels lactants respecte la resta - ja sabeu que 
l’educació que presta el servei de llar d’infants és de 0 a 3 anys i els de 0 anys són els 
lactants. S’ha fet una separació. S’establiran unes tarifes reduïdes com a novetat, és a 
dir, una tarifa més baixa, per les famílies nombroses i monoparentals; també 
s’aplicaran tarifes reduïdes – per tant, una tarifa més baixa – pel segon i tercer germà 
escolaritzat a la llar; i també per a les famílies amb dificultats econòmiques – en aquest 
cas, hauran de complir una sèrie de requisits que també us direm. També com a 
novetat s’ha creat el tiquet de Tic-tac esporàdic, és a dir, el servei d’acollida a primera 
hora.  
 
Per tant, si entem en matèria m’agradaria explicar-ho una miqueta perquè és prou 
interessant i important. Pel què fa a les modificacions de les tarifes, pel què fa als 
preus s’han hagut d’actualitzar – a l’alça, en aquest cas, ja que la pèrdua com ja anem 
dient i reiteradament la pèrdua de subvenció any rere any per infant que aporta la 
Generalitat de Catalunya fa insostenible que l’Ajuntament faci front a la seva totalitat 
d’aquesta pèrdua d’ingressos. Ja sabeu que en dos anys, en aquest cas, ha disminuït i 
estem finalitzat gairebé aquest curs i encara no sabem quina serà la subvenció, però 
en dos anys ha disminuït aquesta aportació un 52%. Per tant, davant aquesta 
insostenibilitat hem de repartir una mica les despeses i, en aquest cas, com que la 
Generalitat de Catalunya ja té molt ben definida quina serà la seva aportació – o 875 o 
0 – per tant, s’ha de distribuir i racionalitzar la despesa. Per tant, s’ha separat la quota 
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bàsica dels lactants de P0, de 0 anys, respecte les de Pa i P2, ja que la ràtio per als 
més petits és d’un educador per 8 infants; els de P1 és d’una educadora per 13; i els 
de P2, de dos anys, és d’una educadora per 20 infants. Cosa que fa que el cost 
estructural per acollir un infant lactant sigui major que la resta. La nova quota per als 
lactants de P0 serà de 185 € - passem de 145 a 185, que és un 27,6%. I els de P1 i P2 
passaran a pagar 170 €, un 17,2%.  
 
Pel què fa a les tarifes reduïdes, la tarifa més baixa per a famílies nombroses i 
monoparentals, de general, s’ha creat la tarifa reduïda en un 15% de la tarifa ordinària; 
per tant, quedant la tarifa reduïda de P0 de 157 € i la de P1 i P2 a 145 €. Aquests 
famílies nombroses i monoparentals s’entendran aquelles que reuneixin en cada 
moment les condicions exigides per la legislació corresponent i que també marca la 
Generalitat de Catalunya. És a dir, que s’ha de complir el requisit que marca la 
Generalitat de Catalunya per a ser família nombrosa o monoparental. Pel què fa als 
germans escolaritzats a la llar i coincidents, per al següent germà s’aplicaria una tarifa 
reduïda que és, en el cas dels lactants de 157 € i en P1 i P2 de 145 €. La tarifa reduïda 
per al tercer germà si coincidissin 3 de P0, seria 138, i P1 i P2 128 €; és a dir 
aproximadament, un 15 i un 25%, respectivament.  
 
Per a les famílies amb dificultats econòmiques també s’ha establert una tarifa reduïda : 
les famílies han d’acreditar la seva situació i podran accedir a aquesta tarifa reduïda 
que és aproximadament del 25% del cost ordinari. S’estableixen, doncs, tarifes 
reduïdes de P0 a 139 €, de P1 i P2 a 127 €. Com valorarem les situacions familiars de 
dificultat econòmica ? Venen determinades i farem servir l’indicador de referència de 
suficiència de Catalunya que estableix la mateixa Generalitat de Catalunya, és el què 
s’anomena IRSC. Hi hauran unes taules d’aquest IRSC a fi i efecte de determinar la 
situació econòmica familiar amb les diverses càrregues que hi hagi, els membres de la 
untiat familiar amb els menors. Per tant, aquesta situació econòmica familiar es 
quantificarà aplicant criteris seguits pels serveis socials, tant nostres com de la 
Generalitat de Catalunya; i, en tot cas, tindrà la consideració d’ingressos computables 
dins la situació els procedents del treball per compte d’altri o per compte propi, les 
pensions, els suïcidis, les prestacions socials i les rendes de capital i propietat i els 
ingressos percebuts per menors.  
 
Per últim, la novetat de creació del servei Tic-tac esporàdic, donarà la possibilitat d’un 
servei d’un dia eventual de l’horari d’acollida de 8 a 9 del matí i serà  de 5 €.  
 
La resta de tarifes que regula l’ordenança, com són la matrícula, la quota de material i 
l’hora Tic-tac mensual, no s’han modificat.  
 
Bé, aquestes són les modificacions que presentem : per una banda, hem dit que hi 
haurà una nova taula de tarifes que inclourà aquestes tarifes reduïdes per aquestes 
situacions – per germans, per famílies nombroses i monoparentals i per aquelles 
famílies que tenen una situació econòmica difícil. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Xavier. Els portaveus, alguna cosa a comentar ? 
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Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, li cediré la paraula 
..... 
 
Sr. Alcalde-President : Perdó ? Perdona, perdona. Tomàs Casero ? Tomàs Casero.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : 
Gràcies. Vejam, ens agradaria parlar de dues vessants en aquesta modificació de 
l’ordenança del preu públic. La primera vessant és l’augment de la tarifa de 
l’ordenança, que d’això se’n fa càrrec bàsicament els pares dels nens a escolaritzar. I 
és veritat que el preu que pagaran mensualment augmenta de forma considerable; per 
exemple, les mensualitats ordinàries d’un alumne del curs de P1 o de P2, passa de 
145 a 170 € i la mensualitat ordinària de l’alumne de P0 passa de 145 a 185 €. Per 
tant, estem parlant que l’augment és considerable i aquí el què demanarem als pares, 
a les mares, a les famílies, en definitiva, dels nens, és un esforç per poder escolaritzar 
els nens.  
 
Però la segona vessant que ens agradaria des del nostre grup posar a exposició 
perquè tothom pugui entendre de què estem parlant quan parlem de l’escolarització de 
la llar d’infants de 0 a 3 anys. Històricament, des que es va fer la normativa, la 
distribució es feia a terços, tres terços : un terç el sufragava la Generalitat de 
Catalunya, un altre terç ho sufragava l’administració local – l’Ajuntament – i un altre 
terç ho sufragava la família. D’acord ? Històricament, la Generalitat de Catalunya va 
començar donant 1.800 € per alumne/any i actualment si les xifres que ens diu la 
Generalitat de Catalunya, el Departament, són definitives, serà de 875 €. Si seguíssim 
allò que diu la norma del 33% - trenta-tres, trenta-tres, trenta-tres – l’Ajuntament hauria 
d’aportar aproximadament uns 203.000 € per la llar d’infants; com que tenim aquesta 
manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya, actualment, aquest any 
o pel curs vinent, l’Ajuntament haurà de destinar 338.000 €. Fixeu-vos la diferència : de 
203 a 338.000 €. Els càlculs, més o menys, vindrien a ser aquests. Una plaça de llar 
d’infants costa aproximadament uns 590 €; això és el què costa la plaça per cada 
alumne, dels quals la Generalitat de Catalunya aportarà 79 € - que és un 13,5% -, els 
pares aportaran una mitjana de 183 € - el 31%, aquí ja s’acosta a aquell 33% que 
parlàvem al començament – i l’Ajuntament destinarà 327 € - que és el 55%-. Penseu 
que l’any passat – o sigui, el curs aquest actual, no el vinent, l’actual – teòricament, la 
Generalitat de Catalunya si compleix allò que va dir que donaria 1.600 o 1.300 €, que 
tampoc no sabem si els acabarà pagant, es faria càrrec del 20%, els pares del 27% i 
l’Ajuntament del 53%. Per tant, sempre veiem que la balança es va desequilibrant cap 
als pares i sobretot cap a l’Ajuntament degut a la infradotació que fa la Generalitat de 
Catalunya. Nosaltres considerem que això és important que la població ho sàpiga, 
perquè l’Ajuntament de Sant Fruitós històricament està fent un esforç molt gran i 
creiem que excessiu del què li pertocaria per justícia social, perquè ens entenguem. 
De totes maneres, també valdria la pena que tothom sabés que hem fet una reducció 
de la despesa : l’any passat els costos aproximadament eren d’uns 710.000 € i aquest 
any, en principi, aquest curs, els podrem rebaixar a 609.000 €. Per tant, considerem 
que l’esforç que fins i tot l’Ajuntament està fent tant per la dotació econòmica que farà 
com per la reducció de costos, és important. Malauradament, també hem de parlar que 
part d’aquests costos es deriven que hi ha menys personal, és a dir, no hi ha tantes 
educadores com hi havia i els costos de personal baixen. Per tant, des d’aquest punt 
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de vista s’ha incrementat l’atur a Catalunya en el servei d’educació. I malauradament, 
també, segurament tot indica que tindrem menys matrícules aquest any : en principi, 
passaríem d’una previsió de 110 alumnes a 97 alumnes o a 94, perdó. Per tant, estem 
veient que aquí els estralls que està fent la crisi econòmica, nosaltres considerem que 
el repartiment d’aquesta crisi l’estan fent sempre de forma injusta cap als més febles. 
De totes formes, nosaltres considerem que l’esforç que estem demanant als pares és 
considerable, però també volem que tothom sàpiga que l’esforç que està fent 
l’Ajuntament de Sant Fruitós també és considerable. Per tant, us donaré quatre xifres 
per no cansar-vos més : els costos de personal els reduirem en un 13%, que els 
costos de subministrament i de béns corrents – allò de la llum, l’aigua, els 
combustibles que fem servir – també ho baixarem un 13% i, per tant, estarem fent un 
estalvi de la despesa; baixarem els costos d’amortització i sobretot farem una rebaixa 
important dels costos indirectes, que seran d’un 36%. Res més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Vicenç Llorens.  
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, gràcies. Hola, bona 
nit a tothom. Bé, en primer lloc volia demanar-los, si us plau, que aquest tema que 
estem debatent ara havia d’estar enquadrat en el tema de Comissió de Presidència i 
Serveis Centrals i no en els de Serveis a la Ciutadania, tal com es va enquadrar a les 
comissions informatives.  
 
Després, dels punts que surten aquí als temes del ple que estem parlant avui, al punt 
12 i 13 hi ha un error que corregeixin per quan això es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província, que estan invertits, el 12 i el 13, que parlen de les tarifes per increment 
d’horaris de matí i tarda : el punt 12 diu “horaris al matí : de 18 a 19 hores”, aquest és 
el de la tarda. I el de 8 a 9 del matí es l’altre. Perquè surti corregit quan això es publiqui 
al butlletí.  
 
I després, comentar-los que nosaltres, amb aquest increment, tot i que tal com ha 
explicat tant el regidor Xavier com el Sr. Tomàs Casero, amb les retallades que hi ha 
des de la Generalitat de Catalunya, principalment, el cost per l’Ajuntament és 
important, però l’esforç que es demana als pares també creiem que en aquests 
moments és desmesurat. Fa sis mesos escassos que es van aprovar les taxes i 
ordenances fiscals; els preus de la guarderia de la llar d’infants es van mantenir iguals, 
congelats, respecte els que hi havia al 2012, el què era la matrícula, el què era la 
mensualitat normal, no hi havia totes aquestes bonificacions que hi ha per famílies 
monoparentals, per tenir un o més germans ingressats. Això sí que és un avantatge 
pels pares que estan en aquesta situació. S’hi ha afegit la tarifa aquesta dels 5 €/hora 
esporàdica, quan es queden algun dia. Tota la resta de preus es mantenen igual, els 
de material escolar pels de P0, P1 i P2, etc. Això és manté igual. Però la mensualitat 
normal, aquests increments dels de P1 i P2 d’un 17,2% i d’un 27,6% en els de P0, ho 
considerem en aquests moments una exageració. Estem parlant que en aquesta 
mateixa sala hi ha hagut mocions parlant de les retallades de l’estat de benestar i 
nosaltres aquí pràcticament amb això estem fent el mateix en el sentit contrari : 
atacant a l’estat de benestar, precisament.  Llavors, l’ensenyament, la canalla petita 
que va a la guarderia és una inversió de futur. El Sr. Tomàs acaba de dir que les 
matriculacions han baixat de 100 i escaig a 9 i escaig d’alumnes; s’han plantejat si 
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amb aquests increments encara hi hauran menys alumnes i, per tant, menys ingressos 
i els costos pujaran ? Bé, res mes.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Racero ?  
 
..... 
 
Sr. Alcalde-President : Possiblement, possiblement. Els aclariments que demana van 
més dirigits al Sr. Casero o al Sr. .... ? 
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Al Sr. Casero, però tant 
és. Vull dir, si ho diu un o l’altre, és igual. 
 
.... 
 
Sr. Alcalde-President : Doncs, Sr. .... 
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : A més, jo el què 
demanava és si tenen previst que amb aquest increment puguin haver-hi menys 
alumnes  matriculats.  
 
Sr. Alcalde-President : Doncs, .... 
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Per tant, menys 
ingressos. 
 
Sr. Alcalde-President : Doncs, això li respondrà el Sr. Racero, que és qui presenta el 
punt. I després fem la segona volta dels portaveus que heu participat. Xavier.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies. Intentaré 
donar resposta a la pregunta que ens fa el Vicenç. A veure, vostè ha dit, primera, que 
els agradaria que fos enquadrat en el tema de la Comissió de Presidència i no la de 
Ciutadania. Bé, en aquest cas, jo crec que podrien estar a les dues, però a criteri del 
Secretari es va incorporar en aquesta. Prendrem en consideració si cal posar-la a 
l’altra per les persones que la tracten, en aquest cas, vostè, que potser no hi era a la 
Comissió de Ciutadania.  
 
Els preus de la guarderia es mantenen iguals pel què fa a la matrícula – tot això que 
has dit jo també ho he dit – i no hi eren les bonificacions que, certament, m’agrada 
compartir amb vosaltres, amb vostè, amb tu – què és avantatjós. La tarifa esporàdica 
pensem que també es avantatjosa. I tota la resta, en aquest cas, vostè ha dit que 
estem o s’està atacant a l’estat del benestar. Òbviament, nosaltres l’estem atacant ? 
Perquè fem aquestes modificacions ? No és per gust nostre. Òbviament, tenim una llar 
d’infants que històricament ha estat i és molt valorada a la comarca; que dins la 
mitjana de la comarca, en aquest cas, hi ha un ventall horari molt més ampli que a la 
resta i estem gairebé igual en qüestió de tarifes. I no sé si tenen aquestes 
bonificacions i aquestes tarifes reduïdes. Per tant, a nosaltres no ens agrada això. No 
l’estem atacant nosaltres, l’Ajuntament de Sant Fruitós ataca al benestar dels seus 
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ciutadans ? O l’Estat i la Generalitat de Catalunya, que estan rebaixant any rere any, la 
seva aportació ? I com bé ha explicat, aquesta regla dels terços no es compleix. 
Aquest increment del 17 i del 26% - 26% aproximadament – que es fa, no és per gust, 
és per repartir la despesa. Baixarem l’aportació de l’ajuntament i també igualarem una 
miqueta, ajustant-nos a aquests terços a les famílies. Per tant, nosaltres no estem 
atacant al ciutadà. Ja m’agradaria a mi mantenir-la. Com bé ha dit el Tomàs s’ha fet un 
esforç per reduir la despesa; alguns vénen de Capítol I, malauradament, per la baixa 
d’alumnes – i ara li respondré la pregunta que em deia -; també s’ha baixat o es 
preveu baixar encara més el cost i despesa per subministraments. I, per tant, nosaltres 
no ataquem i si es vol invertir en el futur que són els nostres infants de 0 a 3 anys i en 
el benestar de les famílies, que no continuïn baixant aquesta aportació.  
 
L’altra cosa que li diré és : a vostè li sembla que és un increment desmesurat ? Doni’m 
alguna opció, perquè qualificar de desmesurat és molt fàcil, doni’m algun criteri per dir 
“no, escolta, jo l’apujaria un 10% perquè després ho podrem resoldre d’aquesta 
manera”. Dir-ho així, subjectivament, que és molt desmesurat quan hi ha un 
Interventor que fa un estudi econòmic, quan hi ha un equip de govern que es mira les 
coses no em sembla el millor adjectiu. Òbviament, des de l’oposició es pot dir, però 
m’agradaria que fos més objectiu en les seves paraules i no només digués que és 
desmesurat.  
 
I, per últim, li contesto a la pregunta que em fa : l’única pregunta, en aquest cas. 
Òbviament, hi haurà una davallada en la matriculació, possiblement; ja la va haver. 
Esperem quins seran els resultats d’aquesta matriculació i òbviament, com menys 
ingressos hi hagi, com menys gent matriculada, potser l’any que ve enlloc de modificar 
les tarifes, haurem de plantejar alguna altra circumstància. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Casero.  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sr. 
Llorens, vostè ha fet dos discursos, sota el nostre punt de vista : un que està molt bé i 
que podem incórrer-lo tots els que estem aquí a la sala i un altre que considerem que 
és bastant injust pel què vostè ha dit. Intentaré explicar-me: vejam, entenc que en el 
seu discurs vostès consideren, el seu grup municipal considera que el sistema 
educatiu és un servei bàsic per la ciutadania – per tant, en això coincidim, suposo, tots 
els que estem aquí en aquesta sala. Suposo que vostè considerarà, igual que 
nosaltres, que la proporció aquesta de 33-33-33 és la que s’ajusta més a una 
distribució justa. Dir-li que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, el curs passat es va comprometre abans de començar el curs a que faria 
una aportació de 1.600 € per alumne. Aquest compromís va defallir al cap de molt poc 
temps, dient que amb molta sort, els ajuntaments rebrien una subvenció de 1.300 € 
per alumne – i això ho va dir a posteriori que tots els Ajuntaments haguessin fet les 
seves ordenances, haguessin marcat el seu preu públic i haguessin dit als pares quina 
era la tarifa que els pertocaria. Per tant, comencem a veure per on falla, per on va la 
criatura. Abans de finalitzar el curs, quan encara no teníem segur – i encara no sabem 
segur si rebrem 1.300 € o no – ja varen dir que per aquest curs no seran més de 875 
€. I pensi que estem venint de 1.800 € per alumne i estem passant a 875 €. Per tant, jo 
li agafo la paraula : com que aquesta voluntat que vostès tenen de salvaguardar l’estat 
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de benestar i un servei bàsic com és aquest, home, anem a fer pinya, anem a parlar 
amb el Departament d'Educació i que ens expliqui quins són els motius de baixar 
d’aquesta quantitat a aquesta altra, deixant als ajuntaments desemparats; i els diuen 
“si tu te’n fas càrrec, perfecte; si tu vols carregar-ho als pares, jo em desinhibeixo, m’és 
igual, munta-t’ho com vulguis però jo et donaré aquests diners per un servei bàsic”. 
Per tant, li agafo la paraula i segurament, si vol, demà podem anar tots en comitiva i 
davant del Departament i els diem “escolti, senyora consellera, l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, com segurament molts de Catalunya, li volem demanar que ens doni 
una mica més d’aportació i que compleixi amb allò que la normativa va dir en el seu 
dia”.  
 
I al final em diu que li estem demanant un esforç als pares. Evidentment, això ja ho 
hem reconegut, que estem demanant un esforç als pares. Però no li estem demanant 
només un esforç als pares i a les mares, estem demanant un esforç als pares perquè 
l’Ajuntament també el fa aquest esforç. Pensi que passem del què hauria de ser el 
33% a pagar el 55% del cost : més de la meitat. I la Generalitat de Catalunya un 13%. 
És molt desequilibrat, Sr. Llorens, però molt. I més tenint en compte que la voluntat 
que té la Generalitat de Catalunya és d’anar , que els ajuntaments presten uns serveis 
que hauria de donar la pròpia Generalitat de Catalunya. O sigui, si ara vostès es 
volgués matricular – bé, vostè, si ara volgués matricular-se a una llar d’infants de la 
Generalitat de Catalunya, aproximadament pagaria una tarifa de 110 €, entre 110 i 120 
€, ara no podria dir-li quina és la quantitat fixa. A la seva llar d’infants, la Generalitat de 
Catalunya aporta el 85%, a les seves pròpies. A les que no són seves pròpies, però 
són col.laboradors – o sigui, que està coadjuvant – passa del 85 al 13%. És molt injust. 
Per tant, entenc que vostè pot dir que es podia haver fet un altre repartiment de 
costos, però parlar d’injustícia amb aquest repartiment en el servei de llar d’infants, 
pensem que no és just el què vostès estan dient com a grup  municipal. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Sr. Vicenç Llorens.  
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, bé, gràcies. Sr. 
Tomàs, estic completament d’acord amb l’esforç que fa l’Ajuntament, això no ho 
posem pas en dubte en cap moment. Però això que he dit, que estan atacant a l’estat 
del benestar, ens hi reafirmem, perquè anem a veure : les famílies que no es poden 
gaudir de cap bonificació per tenir més d’un fill matriculat a la llar d’infants, ni són 
monoparentals o famílies nombroses, que tenen aquests beneficis, i que siguin els 
més petits i passaran a pagar 40 € més cada més de mensualitat, pels 12 mesos, són 
480 €, que per moltes famílies, podem estar parlant de molts diners; o fins i tot, arribar 
el cas de no poder tenir escolaritzada la criatura. Si els 90 alumnes aproximadament 
que té l’escola, tots estiguessin enquadrats en aquest punt, l’Ajuntament ingressaria 
uns 43.000 €. Si d’aquí restem les bonificacions, les famílies que tenen dret a 
bonificacions pels temes aquests que hem dit – no sé, s’hauria d’analitzar un per un – 
però podríem estar parlant d’uns 30.000 €. Evidentment, l’equip de govern són vostès i 
són vostès que prioritzen i decideixen en què es gasten els diners, però l’Ajuntament 
de Sant Fruitós això ho pot assumir perfectament. Pot assumir o quan no, prioritzar les 
despeses en què es fan. I si més no, aquests 1.800 € que donava per alumne la 
Generalitat de Catalunya fins el curs passat i que aquest any no està clar, però 
possiblement ens quedarem en aquests 875 €, això quan es van aprovar les 
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ordenances fa 6 mesos, ja se’n va parlar. No se’n sabia la quantitat, com no se sap 
ara, però es sabia que es retallaria. Enlloc de congelar el preu, s’hauria pogut fer un 
petit increment; i l’any que ve una altra mica; i això repartir-ho en el temps i no fer 
aquest increment tant fort de cop. Res més. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. Doncs, ja per tancar aquest punt, jo crec que val la 
pena posar de manifest algunes xifres que, a la vegada, posen de manifest si 
l’Ajuntament de Sant Fruitós es tira la llar d’infants  a l’esquena o aposta per ella. El 
regidor, tant un com l’altre regidor ho deien: l’Ajuntament de Sant Fruitós fa tres anys 
dedicava un 33% dels diners que necessita la llar d’infants; ara hi dedica un 55%. Si 
passar d’un 33% a un 55% no és apostar per una cosa.... Jo crec que sí, que és 
apostar per una cosa. I a més, quan tu passes  de posar el 33% del què costa a posar-
hi el 55% per intentar mantenir-ho i mantenir la qualitat i mantenir les ràtios, jo crec 
que s’està salvaguardant l’estat del benestar del teu municipi. Per tant, qualsevol 
manifestació en contra de dir que l’Ajuntament de Sant Fruitós està salvaguardant 
l’estat del benestar, és que no s’han mirat aquestes xifres.  
 
Del 33% al 55%. Ara bé, unes responsabilitats d’un equip de govern – en aquest cas, 
un govern local – és administrar i repartir degudament els diners. La manifestació que 
l’Ajuntament pot posar els diners, vejam, vejam : els diners són els què són i 
s’administren el millor possible, però s’han d’administrar. L’Ajuntament de Sant Fruitós 
ni cap equip de govern de cap municipi agafarà i posarà tots els diners en un lloc o un 
altre; perquè, evidentment, hi ha una sèrie de famílies en aquest poble que té una 
problemàtica amb els nens petits. Però també hi ha una problemàtica amb els nens 
grans. I també hi ha una problemàtica amb els adolescents. I també hi ha una 
problemàtica amb la gent de mitjana edat que està aturada. I també hi ha una 
problemàtica en infraestructures. I també hi ha una problemàtica.... Per tant, 
l’Ajuntament de Sant Fruitós, com a govern responsable que és, distribueix que els 
diners que té vagin en unes xifres mínimament racionals a cada lloc. Per tant, passar 
del 33 al 55, si haguéssim pogut passar al 100%, escolti, gratuïta. No, no, vejam, 
responsabilitat, els diners s’han de distribuir amb una mica de seny. I això és el què 
està fent aquest equip de govern. I ho demostra, eh ? Em faig pesat, però del 33 al 
55%, això és demostrar perquè apostes.  
 
Aquests pares que des de CIU s’han pintat com a víctimes, fa 3 anys, quan governava 
CIU ells pagaven un 33% del què costa la llar d’infants. Ara, passaran a pagar un 
31,5%; quin és el problema ? Evidentment, s’ha fet un estudi de les ràtios i com deia 
molt bé el regidor Xavier Racero, la necessitat d’un nen de 0 a 1 anys és molt més alta 
que la d’un nen de 4 anys o de 3 anys. Per tant, què hem fet ? Racionalitzar. Aquella 
família que té un nen de 0 anys, se li apuja més que el que té de 3 anys. Perquè el 
servei que rep és molt més elevat. Això és racionalitzar. Perquè aquest senyor, 
aquesta senyora, aquesta família que té un nen de 0 a 1 any, aquest any pagarà més. 
Però l’any que ve ja pagarà menys, perquè el seu fill ja ha passat al curs següent. Per 
tant, això jo crec que és fer-ho bé.  Ah, i a més, s’apliquen una sèrie de bonificacions 
per ajudar precisament aquelles capes més desafavorides o que tenen més pressió, 
que és el què qualsevol govern hauria d’haver estat fent; no ara, no, i a l’any 2007 i al 
2006 i al 2008. I en aquest cas, aquest govern té la valentia d’aplicar descomptes per 
famílies nombroses, descomptes per famílies monoparentals, descomptes per aquelles 
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famílies que tenen dos nens allò, pels que en tenen tres; ah, i a més, aquelles famílies 
amb unes rendes més baixes, també tindran els seus ajuts. Això és racionalitzar. 
Qualsevol altra cosa és el cafè per tots i aquí és quan comencem a tenir problemes. 
Les coses s’han d’estructurar bé, el què passa és que això té més feina. Aquest 
senyor ha dedicat una sèrie d’hores amb el seu equip per fer això, que potser abans 
no s’havien volgut dedicar. Per tant, cafè per tots. I evidentment, si al senyor regidor de 
CIU li preocupa tant tenir escolaritzats els nens petits d’aquest poble, seguint la teoria 
del seu partit, CIU, al govern català i pel què vostè ha manifestat, vostè acabaria 
tancant la llar d’infants. Per tant, llavors sí que tindríem els nens sense escolaritzar. 
Per tant, nosaltres apostem per mantenir-la, no per tancar-la.  
 
Evidentment, quan fas tot això que acabo de dir, hi ha un factor que és : com anirà ? 
és lògic. Però, és clar, qui no vols pols, que no vagi a l’era. Nosaltres som un equip de 
govern valent, que intenta aplicar polítiques que creiem que són més justes i que 
beneficien a tota la nostra població. Que hi ha algun servei que s’haurà de millorar ? 
Home, i tant, i tant que s’hauran de millorar coses. Potser la primera que haurem de 
millorar és que la Generalitat de Catalunya enlloc de 870 € en dóna 600, finalment, a 
partir del setembre. Senyors, és el què hi ha. Llavors, el Sr. Vicenç Llorens quan diu “ja 
ho sabien vostès que tindrien retallades, benvinguts al club, també”. Així què hem de 
fer ? Com que ja sabem que hi ha retallades, ho tanquem tot ? Una mica de 
responsabilitat, que és el què està fent l’equip de govern.  
 
Bé, passem a votar aquest  punt.  
 
VOTACIÓ: SOTMÈS A CONSIDERACIÓ, S’APROVA PER SET VOTS A FAVOR ( 4 
GfP, 2 PSC, 1 IMAGINA’T ), CINC EN CONTRA ( CIU ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ). 

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR 
 
15. Jurament o promesa de càrrec i presa de possessió de la condició de 

regidor per part del senyor Xavier Sagués i Tañà.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en data 10 d’abril de 2013, va prendre coneixement de la 
renuncia al càrrec de regidor per part del Sr. Agustí Masana Santamaria. 
 
Produïda la vacant, es va sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la 
credencial a favor del candidat següent de la llista presentada per Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord municipal (Imagina’t Sant Fruitós-AM) a les eleccions 
locals celebrades el 22 de maig de 2011. 
 
La Junta Electoral Central, en data 22 d’abril de 2013, va expedir la credencial 
acreditativa de la condició de regidor del Sr. Xavier Sagués i Tañà. 
 
Consta a l’expedient el compliment per part del regidor designat de la presentació de la 
declaració de béns i activitats per la seva incorporació al registre d’interessos de 
càrrecs electes en compliment de l’establert a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 
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d’abril, reguladora de les bases de règim local, declaració presentada i firmada davant 
d’aquesta ViceSecretaria. 
 
En aquest moment de la sessió, l’Alcalde, als efectes de la presa de possessió del 
càrrec de regidor per part del Sr. Xavier Sagués i Taña, li pren jurament o promesa del 
càrrec i a aquestes efectes li pregunta: 
 

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 
El regidor ha de respondre “Sí, ho prometo per imperatiu legal”, amb la qual cosa des 
d’aquest moment passa a formar part de la Corporació, i es pot incorporar, si s’escau, 
a la sessió. 

 
Sr. Alcalde-President : Bé, i tot que ara hem afrontat l’últim punt del ple, ens quedava 
el punt núm. 1, que és el més grat d’aquesta nit. Jo espero que sigui així per tots, pels 
ciutadans, per tots els regidors. Estiguem governant o estiguem a l’oposició i és el 
jurament o promesa del càrrec i presa de possessió – si efectivament el vol jurar o el 
vol prometre – de la seva condició de regidor del Sr. Xavier Sagués i Tañà. Per tant, 
Xavier, si realment vols passar a ser regidor, et convidem a que vinguis aquí i el 
Secretari et llegirà el què t’ha de llegir. És com si t’anessis a casar, no ? Xavier, 
endavant. Benvingut.  
 
Sr. Secretari : Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
Sr. Xavier Sagués i Tañà, regidor del grup municipal Imagina't : Sí, per imperatiu legal, 
ho prometo.  
 
Sr. Alcalde-President : Per tant, això vol dir que ja ets regidor, Xavier. Xavier Sagués i 
Tañà, benvingut, enhorabona. Ara sí que podem aplaudir, almenys jo ho faré. Em 
permetreu també que en aquest moment, Xavier, et lliuri una insígnia.... 
 
.... 
 
Sr. Alcalde-President : No, per aquí davant. Tots els regidors disposem d’aquesta 
agulla o aquest pin. Per tant, Xavier, em deixes que et foradi la camisa ? Bé. I, per 
tant, també si em permeten, deixaré que cadascun dels regidors, si ho creu, pugui 
adreçar-li alguna paraula i després ell, finalment, faci una salutació, si la vol fer. En tot 
cas, és lliure, ja ho saben, però si li voleu donar la benvinguda, començant per la Dolça 
González, que pugui.... Endavant.  
 
Sra. Dolça Olga González Recacha, regidora del grup municipal CIU : Simplement, 
l’enhorabona i benvingut.  
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Sr. Alcalde-President : Roger Grandia ? 
 
Sr. Roger Grandia Borràs, regidor del grup municipal CIU : Sí, com suposo que farem 
tots, donar-li la benvinguda, que facis una bona feina, que treballis pel teu municipi, 
que és el municipi de tots i que endavant amb la teva feina. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies. Mercè Casals ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, Xavier, estic 
contenta de veure’t assegut en aquesta sala de plens, et dono la benvinguda i et 
desitjo moltíssima sort en el temps  de moment que estaràs en aquesta legislatura com 
a regidor. Benvingut.  
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU : Sí, hola, Xavier, bona 
nit. Estem contents que estiguis aquí, que tinguis molta sort i en el què et puguem 
ajudar, ja ho saps, només has de demanar-ho.  
 
Sr. Alcalde-President : Pere Canyes ? 
 
Sr. Pere Canyes Serra, regidor del grup municipal CIU :  Bé, Xavier, bona nit. 
Benvingut, molta il.lusió i molta empenta. Fins ara.  
 
Sr. Alcalde-President : Isidre Malagarriga ? 
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala, 1r Tinent d'Alcalde, del grup municipal GfP : Benvingut a 
l’equip de govern. Espero poder fer molta feina amb tu i ja ens anirem veient, si Déu 
vol.  
 
Sr. Alcalde-President : Bé, anem per ordre. L’Isidre Malagarriga ha dit una cosa que de 
moment no havia dit ningú : és això de benvingut a l’equip de govern. Per tant, 
entenem que estaràs com a regidor en aquest Ajuntament del teu poble i que, a més, 
tal com has expressat i tal com has parlat, desitges formar part de l’equip de govern, al 
qual també et donem la benvinguda. I a treballar fort i, bé, demà mateix ja pots 
començar “a tutti pleni”. Marta Flotats ? 
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, no cal afegir gran cosa, 
però benvingut una altra vegada. I res, sabem que no és fàcil començar des de la teva 
situació, de zero i a mitja legislatura, però saps que ens tens aquí pel què necessitis i 
que els primers dies sabràs que ens atabalaràs molt i et perdonarem perquè ens 
atabalis tant.  
 
Sr. Alcalde-President : Xavier Racero ? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, jo reitero la meva 
benvinguda i desitjar-te sort també; i farem molt bona feina.  
 
Sr. Alcalde-President : Tomàs Casero. 
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Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, 
Xavier : seré original. Benvingut i salut.  
 
Sr. Alcalde-President : Cristina Múrcia.  
 
Sra. Cristina Múrcia Caraballo, regidora del grup municipal PSC : Bé, ja queden 
poques coses a dir. reiterar les paraules de tots els companys : benvingut, enhorabona 
i que sàpiques que estic aquí pel què et faci falta. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : La Manoli Martín, que a apart de ser regidora és dle seu grup 
municipal i, per tant, .... 
 
 
Sra. Manoli Martín i Rey, regidora del grup municipal Imagina't : Bé, nosaltres ja hem 
treballat junts en alguna ocasió. Vàrem estar junts a l’AMPA del Monsenyor Gibert, o 
sigui que ja ens coneixem. Em sap greu, tot i que són molt feliç que estiguis aquí, em 
sap greu que hagi estat per la baixa de l’Agustí. I saps que, ja t’ho he comentat, que 
això no és fàcil, tot i que hi hagin cares somrients i benvingudes i tal; i que t’ajudarem a 
treballar fort.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé. I ara, Xavier Sagués Tañà, si vols, aprofita el micròfon 
és teu. I amb això tancarem la sessió d’avui.  
 
Sr. Xavier Sagués i Tañà, regidor del grup municipal Imagina't : Bé, moltes gràcies a 
tots. No tenia res preparat. L’únic que tinc agafo les paraules de la Marta com que 
m’incorporo així, a mig fer, suposo que em costarà arrancar perquè tinc menys 
experiència que vosaltres. Suposo que m’ajudareu, agafaré les vostres ajudes. I 
espero poder treballar junts i que suavitzem una mica les coses. Molt bé, gràcies i res 
més.  
 
Sr. Alcalde-President : Molt bé, gràcies. Gràcies a tots, doncs. Tanquem la sessió 
d’avui. Fins una altra. Gràcies.  
 
 

PRECS I PREGUNTES. 
 
No existeixen precs i preguntes a l’ordre del dia.  
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 21:43 hores del 08 de maig de 2013.  
 
Dono fe,       Vist-i-plau 
 
El Secretari      L’Alcalde 
 
Josep González Ballesteros    Joan Carles Batanés Subirana 
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