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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària 
del Ple municipal celebrat el dia 13 de setembre de 2018, que es publica conjuntament 
amb el registre sonor, és el següent :  
 
 
 
ACTA NÚM. 8/2018 ( 1213.03.008 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
13 DE SETEMBRE DE 2018 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP ) 
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 21:00 hores del dia esmentat a 
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal 
efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió extraordinària de 
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es al 
marge ressenyats, sota la presidència del 
Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
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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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA   

Únic. Atorgament del títol de santfruitosenc 
Il·lustre al pintor Alfred Figueras 

216/2018 2 

 
 
Únic. Atorgament del títol de santfruitosenc Il·lustre al pintor Alfred Figueras   
(exp. 216/2018) 
 
Primer. En data 31 de gener de 2018 va entrar per registre d’entrada número E/000437-
2018 una petició de la senyora Mercè Casals Martínez com a portaveu del grup 
municipal CIU on sol·licitava l’inici del tràmit per declarar al pintor Alfred Figueras 
santfruitosenc il·lustre, aportant la seva biografia i fent referència a la seva extensa obra 
pictòrica. 
 
Segon. Atès que el Decret d’alcaldia número 187/2018 de 19 de febrer del 2018 es va 
iniciar l’expedient administratiu per determinar els mèrits o circumstàncies que 
aconsellin la concessió o la denegació del títol de santfruitosenc il·lustre al senyor Alfred 
Figueras Sanmartí, segons estableix l’article 5 del reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Tercer. Atès que es va designar instructora de l’expedient administratiu a la senyora 
Anna Cura Subirana, tècnica d’arxiu, secretari el senyor Jordi Planell Hernández, tècnic 
de cultura i designar la comissió organitzativa de l’Any pintor Alfred Figueras 2018, 
l’estudi i valoració dels mèrits a reconèixer per tal que la instructora pugi emetre el seu 
informe i traslladar-ho a la Comissió informativa, tal i com s’estableix en l’article 5.6 del 
reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Quart. Atès que el Decret 684-2018 en data 13 de juny de 2018 es proposa concedir el 
títol de santfruitosenc il·lustre al pintor Alfred Figueras aportant una memòria justificativa 
validada i aprovada en la reunió de la comissió organitzativa de l’Any pintor Alfred 
Figueras 2018” celebrada el 31 de maig del 2018. 
 
Cinquè. Atès que l’exposició pública realitzada no s’ha produït cap al·legació. 
 
Sisè. Vist l’informe perceptiu del secretari que s’ajunta en l’annex de la proposta. 
 
Setè: D’acord amb el que disposa l’art. 7.5 del reglament d’honors i distincions aprovat 
definitivament el 16 de desembre de 2013 per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, la 
present proposta s’ha de considerar de la Comissió Informativa de Servei a la Ciutadania 
per que dictamini favorablement i elevi al Ple municipal la següent: 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Nomenar Santfruitosenc Il·lustre al pintor Alfred Figueras Sanmartí per difondre 
internacionalment el nom de Sant Fruitós de Bages i estar profundament compromès 
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amb el teixit cultural del poble en llarg de la seva vida. 
 
Segon. Lliurar a la família del pintor el guardó i el document acreditatiu del títol en un 
acte públic. 
 
Tercer. Inscriure el llibre de registres d’Honors i Distincions el present acord. 
 
Quart Comunicar aquest acord a la família del senyor Alfred Figueras Sanmartí, a la 
comissió política i organitzadora de l’Any pintor Alfred Figueras 2018. 
 
Cinquè. 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 administratiu 
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. 

 
 
Annex. INFORME DEL SECRETARI  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 9:40 hores del dia esmentat a l’encapçalament.  
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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