
 

ERC SANT FRUITÓS RECLAMA DIÀLEG I COHERÈNCIA 

El darrer ple de Sant Fruitós es va convertir en una sessió desconcertant i surrealista, arribant a 

veure els regidors de govern votar en contra propostes que admetien que són positives i amb 

expulsió de la portaveu d’un dels grups municipals a l’oposició. 

En el ple del 12 de maig l’equip de govern de Sant Fruitós va decidir no escoltar les dues propostes 

del Grup Municipal d’ERC, referents al plec de clàusules del futur tanatori-crematori  i a una 

proposta de millora en la senyalització viària d’una zona de Pineda de Bages. 

ERC presentava al ple una moció per tal que es prioritzessin les tasques de millora en la 

senyalització viària d’una zona de Pineda. Motivada per peticions de veïns, questa moció, 

permetria solucionar perills en la convivència entre cotxes i vianants, i millorar la circulació. En 

comissió informativa es va acordar una modificació en el redactat a petició de l’equip de govern. 

Paradoxalment, però, la moció va se desestimada amb els vots en contra de l’equip de govern, bo i 

afirmant “volem dir-vos que no, perquè si que ho farem”. Aquesta actitud ens deixa perplexos, 

davant d’una resposta gens coherent, vers els veïns i interessada i avara cap a la feina feta pels 

regidors d’ERC. Alhora tenim el consol de pensar que gràcies al fet d’haver presentat la moció, 

probablement,  aquestes actuacions seran portades a terme. 

Un altre punt de l’ordre del dia del ple, i fonamentat amb  un informe no vinculant del secretari 

municipal, l’equip de govern va decidir inadmetre les al·legacions presentades, bo i reconeixent no 

haver-les llegides, sota l’argument de ser aquestes extemporànies.  

En ple extraordinari i precipitat del mes de març, el govern va aprovar un plec de clàusules per a la 

gestió del tanatori-crematori de Sant Fruitós per un període de 45 anys. ,Donat que es tracta d’una 

concessió per 45 anys que mereixia debat i consens comú, els dos grups municipals de l’oposició 

vem demanar per activa i per passiva un aplaçament, de dues setmanes, per tal de poder fer-hi 

aportacions. El govern no va voler escoltar, una vegada més, aquestes peticions. Aquest fet va 

motivar que al grup municipal d’ERC, amb el compromís de treballar per la millora de tot el que es 

dugui a terme pel poble, només ens quedava l’opció de presentar propostes de millora al plec de 

clàusules.  

Durant el ple d’ahir hi havia oportunitat d’admetre a tràmit les nostres propostes de millores, però 

per manca de voluntat política no va ser així.  

Demostrant que la oposició d’ERC actua amb sentit de més responsabilitat que el govern, als 

regidors d’ERC no ens va tremolar el pols en votar seguidament a favor d’una moció presentada 

per GfP, perquè teníem clar que era bona pels nostres veïns. La lògica en fa creure que així haurien 

de ser tractades també les nostres propostes. 

El punt culminant d’aquest desconcertant ple va ser l’expulsió de la portaveu del grup municipal 

de CIU, després d’una tensa discussió amb l’alcalde. Després de l’expulsió de la portaveu, la van 

seguir els seus companys de partit, quedant en el ple només nou dels tretze regidors. La situació 

va ser incòmoda i desagradable per a tots els regidors, alhora que bona part del públic assistent va 

abandonar la sala de plens.  



Els regidors d’ERC volem mantenir la voluntat política de treballar en comú pel bé del poble, tot i 

els entrebancs i desgast que això ens comporta. Seguirem fent propostes, mocions, al·legacions... 

seguint amb el compromís que vam adquirir.  
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