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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 29 DE SETEMBRE  DE 2010. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 2 minuts del dia 29 de 
setembre de 2010, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar sessió ordinària, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i 
Iglesias i amb l’assistència dels senyors/es regidors/es, Elvira Sintes i Martí,  Cristina 
Fabregat i Sintes, i Rosa Maria Serra i Oliva, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva 
Llovet i Castelló,   Jordi Oliveras i Casals i José Manuel Martínez i Sánchez, ella i ells 
adscrits al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteixen els senyors regidors adscrits al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, Jaume Masqué i Riera i Òscar Aparicio i Ledesma, 
l’absència dels quals excusa el senyor Alcalde.  
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20 hores i 2 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i 
votació dels assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El senyor Alcalde pregunta si algú dels presents desitja fer alguna observació respecte de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2010, còpia de la qual s’ha distribuït 
amb la convocatòria, no formulant-se’n cap, fet pel qual s’aprova per assentiment i per 
unanimitat l’acta de la sessió indicada. 

 
 
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER 

L’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE 
CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS 
DEL PLE. 

 
El senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple dels decrets dictats des de la darrera 
sessió ordinària i que són els que consten inscrits del número 272 al número 321 al Llibre 
Oficial de resolucions de l’Alcaldia. 
 
Acte seguit exposa al ple els assumptes del seu interès que es transcriuen a continuació: 
 



                         
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 
                Email: castellgali@diba.cat 
 
 

 2

1. Escrit de data 17 de juny de 2010 (R.E. núm. 1069) del Consell Comarcal del 
Bages relatiu als ajuts d’urgència social per a l’any 2010. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que ha arribat de l’Àrea de Serveis Socials del 
Consell la comunicació de l’atorgament d’ajuts d’urgència social per a l’any 2010, i 
que a Castellgalí li corresponen  1.264,24 € en funció de la població que té, i que 
aquests diners són per anar atorgant vals d’aliments  i diferents qüestions de 
necessitat social. 

 
2. Escrit de data 19 de juliol de 2010 (R.E. núm. 1273) de l’Àrea de Medi Ambient 

de la Diputació de Barcelona relatiu a l’Agenda 21 de Supramunicipals del 
Bages. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que es troba a disposició de l’Ajuntament per anar-la 
aplicant, una auditoria ambiental, en el sentit que des de l’àrea s’ha fet una agenda 
supramunicipal, per a diferents municipis  del Bages. Indica que això la Diputació ho  va 
encarregar a la empresa Phragmites, SL, i ara ho ha lliurat formalment. Conclou dient que 
serà un document, una eina que l’hauran d’anar aplicant, en la mesura que sigui possible 
per a l’eficiència energètica, amb temes d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, i 
que es tracta d’un document tècnic necessari que ens permetrà a l’Ajuntament  presentar-
se  a diferents convocatòries de subvencions.  
 

3. Escrit de data 3 d’agost de 2010 (R.E. núm. 1340) de l’Assessoria Jurídica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona fent tramesa de la 
Sentència dictada per la secció primera de la sala del contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desestimant el recurs interposat per 
Telefónica Móviles España, S.A. contra els acords d’aprovació de l’ordenança 
fiscal número 6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
exercici 2009. 

 
El senyor Alcalde diu al respecte que la sentència és a favor de l’Ajuntament i per tant 
Telefónica Moviles España, S.A. haurà de pagar la taxa indicada, a no ser que presenti 
recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. 
 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT 
I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOBRE L’APROVACIÓ DE LA 
RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 
16 DE SETEMBRE DE 2010 (NÚM. 295/10) SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL 
DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 2 DE JUNY DE 2010 
(NÚM. 16/10) DE FORMULACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CANVI DE 
DESTINACIÓ DEL ROMANENT DE L’ACTUACIÓ QUE PORTA PER 
TÍTOL “REFORMA DE L’ANTIGA ESCOLA PER DEDICAR-LA A CASAL 
D’AVIS I CENTRE D’ENTITATS” INCLOSA A L’ANUALITAT 2009 DEL 
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2010-2012. 
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El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i el qual 
transcrit literalment, diu: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 2 de juny de 2010 i registrat al 
llibre oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el número 172/10, el qual transcrit 
literalment diu: 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Atès que amb data 26 de febrer de 2009 (RE. núm. 317/09) es va rebre en aquest 
Ajuntament ofici de la Direcció General d’Administració Local i del Sr. coordinador 
Territorial de la Catalunya Central del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es feia avinent que la 
comissió de cooperació local de Catalunya en sessió de 19 de desembre de 2008 va 
aprovar per unanimitat la formulació del PUOSC de l’anualitat 2009. 
 
Vist que a la documentació annexa a l’ofici rebut relativa a la formulació definitiva de 
l’anualitat 2009 corresponent al municipi de Castellgalí i figuren, d’entre d’altres, les 
actuacions que es detallen a continuació: 
 
 
ANY Núm. PROGRAMA TÍTOL ACTUACIÓ PRESSUPOST SUBVENCIÓ 
2009 182 ET Reforma de l’antiga escola per 

dedicar-la a casal d’avis i centre 
d’entitats 

203.757,79 €       45.000 € 

2009 182 PG Reforma de l’antiga escola per 
dedicar-la a casal d’avis i centre 
d’entitats 

203.757,79 € 118.006,23 € 

   TOTAL SUBVENCIÓ 163.006,23 € 
 
Atès que l’Ajuntament de Castellgalí ha aprovat definitivament el projecte municipal 
d’obra ordinària que porta per títol “Projecte bàsic i executiu de reforma de l’antiga 
escola per dedicar-la a casal d’avis i centre d’entitats”, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 191.698,04 € (IVA inclòs). 
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 25 de març de 2010 es va resoldre 
adjudicar definitivament el contracte per a l’execució de les obres del “Projecte bàsic i 
executiu de reforma de l’antiga escola per a dedicar-la a casal d’avis i centre d’entitats” a 
l’empresa Vima Obres i Serveis, S.L. pel preu de 153.358,43 € (IVA inclòs), la qual ha 
suposat una baixa del 20%, comportant una disminució en la subvenció assignada al 
nostre municipi dins del PUOSC en la mateixa proporció. 
 
Atès que per resolució del Departament de Governació i Administracions Públiques 
GAP/2227/2009, de 29 de juliol, sobre la selecció d’operacions de municipis amb una 
població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament del FEDER 
Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà), mitjançant el programa Viure 
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al Poble, es va acordar incorporar com a operació seleccionada la memòria  presentada 
per l’Ajuntament de Castellgalí que porta per títol de “Castellgalí XXI: Identitat i espai 
públic”, amb una despesa subvencionable per import de 650.795,20 €, a la qual s’assigna 
cofinançament en el marc del programa Viure al Poble, per l’import de 325.397,60 € pel 
que respecta al FEDER i de 32.539,76 € pel que respecta al Departament de Governació i 
Administracions Públiques.  
 
Vist que el quadre resultant del finançament de les actuacions incloses al programa 
“Viure al Poble” és el que es transcriu a continuació una vegada s’ha valorat actuació per 
actuació l’ajustament dels imports a les necessitats reals, i en el qual a la columna 
PUOSC hi consta la subvenció que resulta necessària sol·licitar per a cadascuna d’elles, 
considerant que pel que respecta a les actuacions assenyalades amb els número 3 (pla de 
dinamització comercial dels serveis de proximitat), la número 6 (Pla de senyalització 
turístico-informativa del municipi i del seu patrimoni històrico-cultural i natural) i la 
número 7 (honoraris de direcció d’obra) no són susceptibles d’obtenir finançament a 
través del PUOSC. 
 
Tenint en compte, per tant, que el quadre de les actuacions incloses al programa Viure al 
Poble i que a la vegada són susceptibles d’obtenir finançament a través del PUOSC són 
les que consten detallades al quadre que es transcriu a continuació: 
 
Ajuntament de Castellgalí

Títol de l'operació "Viure al Poble": 

Fons propis i 
aportacions 
particulars

PUOSC
Subvenció Dep. 
Governació 5% 
Viure al Poble

FEDER 50%

1

Projecte d'urbanització de la Plaça 
Joan Cadevall, del c/ Puigterrà i de 
l'entorn de l'església 415.913,50 20.795,68 187.161,08 0,00 207.956,75

2 Pla de millora del paisatge urbà 25.000,00 1.250,00 11.250,00 0,00 12.500,00

3
Pla de dinamització comercial i dels 
serveis de proximitat 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4 Intervenció a la zona del mur del castell 85.061,48 4.256,07 5.737,91 32.539,76 42.530,74

5
Projecte museogràfic del Museu de 
l'edifici de l'antic hostal-café 67.810,15 3.390,51 30.514,57 0,00 33.905,08

6
Pla de senyalització turístico-
informativa del municipi i del seu 
patrimoni històrico-cultural i natural 32.332,00 16.166,00 0,00 0,00 16.166,00

7 Honoraris de direcció d'obra 14.678,05 7.339,02 0,00 0,00 7.339,03

TOTAL 650.795,18 58.197,28 234.663,56 32.539,76 325.397,60

Núm. 
Actuació Títol de l'actuació

Pressupost 
total de 

l'actuació

Finançament

 
Atès que pel que respecta a les actuacions 1 i 5 s’ha sol·licitat canvi de destinació de la 
subvenció atorgada per l’actuació que porta per títol “Urbanització de l’entorn de 
l’Ajuntament, escoles municipals, pavelló poliesportiu i nou camp de futbol, fase 4” 
inclosa al programa general i a l’anualitat 2011 del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2010-2012. 
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Vist que pel que respecta a les actuacions número 2 i 4, i tal i com s’indica al quadre 
transcrit anteriorment, pel seu finançament resulta necessari sol·licitar al PUOSC el canvi 
de destinació del romanent de 17.315,72 € de l’actuació relativa a la “Reforma de l’antiga 
escola per dedicar-la a casal d’avis i centre d’entitats”, inclosa a l’anualitat 2009 del 
PUOSC (PG-ET/182/2009). 
 
Tenint en compte que la necessitat de finançament que ha de permetre l’execució de les 
actuacions incloses dins del programa “Viure al Poble” amb el títol “Castellgalí XXI: 
identitat i espai públic”, constitueix una circumstància nova i no prevista inicialment que 
fa necessari i justifica el canvi de destinació del romanent de 17.315,72 €. 
 
Vist el que disposa la base número 16 del Decret 101/2008 de 6 de maig, pel qual 
s’aproven les bases d’execució del PUOSC per al període 2008-2012, pel que respecta els 
romanents: 
 

“Romanents 
16.1 Els romanents econòmics que es produeixin en l’execució de qualsevol dels programes del 
Pla podran destinar-se a finançar les subvencions derivades de situacions excepcionals, 
d’urgència o derivades de catàstrofe, d’acord amb el que estableix l’Ordre GRI/376/2002, de 4 
de novembre, que les regula. 
16.2. Amb caràcter trimestral i mitjançant resolució del Conseller de Governació i 
Administracions Públiques, de la qual es donarà compte al Govern, els romanents es podran 
aplicar també a: 
a) Incrementar l’import d’una subvenció, posteriorment a la presentació de la sol·licitud 
corresponent de l’ens beneficiari, quan per causes sobrevingudes no sigui possible l’execució de 
l’actuació subvencionada per manca de disponibilitat financera de l’ens beneficiari. 
b) Atendre altres sol·licituds presentades a la convocatòria i no seleccionades inicialment per 
manca de recursos econòmics.” 

 
Atès que de conformitat amb la base 4 de les d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya per al període 2008-2010 (DOGC 5129 de 13 de maig de 2008), en relació 
amb el que estableix l’article 18, apartat 2 i 3, del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de 
convocatòria per a la formulació del PUOSC 2008-2012, per a cada ajut planificat 
definitivament es podrà autoritzar un únic canvi d’anualitat d’actuació o de destinació. 
 
Considerant que de conformitat amb l’apartat 2 de la base 4 a les sol·licituds de canvi de 
destinació s’haurà d’adjuntar la documentació que estableix la convocatòria del PUOSC 
en relació a la nova actuació, i s’haurà de justificar que existeixen circumstàncies noves i 
no previstes inicialment que fan necessari el canvi sol·licitat. 
 
Vista la urgència que concorre la sol·licitud de canvi de desí del romanent  per tal que es 
procedeixi per part del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya a la consolidació del 
finançament de l’actuació denominada “Reforma de l’antiga escola per dedicar-la a casal 
d’avis i centre d’entitats”. 
 
Atès que no es preveu la celebració de cap sessió del ple de l’Ajuntament fins el dia 28 de 
juliol del present i de conformitat amb el que disposa l’article 53.1 k) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
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règim local de Catalunya i l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual l’Alcalde pot exercir accions administratives, en 
cas d’urgència, que siguin de competència del ple sempre que es sotmeti a la seva 
ratificació d’aquest òrgan a la primera sessió que es convoqui. 
 
 

H E     R E S O L T 
 

Primer: Formular la sol·licitud del canvi de destinació del romanent de 17.315,72 € 
corresponent a la subvenció atorgada per l’actuació que porta per títol “Reforma de 
l’antiga escola per dedicar-la a casal d’avis i centre d’entitats” inclosa al programa 
general (PG) i  al programa PE dinamització i equilibri territorial (ET) a l’anualitat 2009 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2010-2012, amb l’objecte que l’import indicat 
es destini al finançament de les següents actuacions incloses al programa “Viure al 
poble”: 
 
- Actuació: Pla de millora del paisatge urbà 

Pressupost de l’actuació: 25.000 € 
Aportació de fons propis: 1.250 € 
Subvenció FEDER: 12.500 € 
Sol·licitud de subvenció PUOSC: 11.250 € 
 

- Actuació: Intervenció a la zona del mur del castell  
Pressupost de l’actuació: 85.061,48 € 
Aportació de fons propis: 4.253,07 € 
Subvenció FEDER: 42530,74 € 
Subvenció Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya: 32.539,76 € 
Sol·licitud de subvenció: 5.737,91 € 

 
Segon: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se 
celebri. 
 
Castellgalí, 2 de juny de 2010. 
 
L’Alcalde,      Davant meu. 
       El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.“ 
 
 
Considerant que el Decret es va dictar per raó d’urgència atenent al termini per a efectuar 
la tramesa de l’acord, de conformitat amb el que disposa l’article 53.1 k) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual l’Alcalde pot exercir accions administratives, en 
cas d’urgència, que siguin de competència del ple sempre que es sotmeti a la seva 
ratificació d’aquest òrgan a la primera que es convoqui. 
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La comissió informativa permanent de Governació, Serveis Locals i Patrimoni de 
l’Ajuntament acorda per unanimitat, elevar a la consideració del ple, per si s’escau la seva 
aprovació l’adopció dels següents,  
    

ACORD: 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 2 de juny 
de 2010 pel qual es va resoldre formular la sol·licitud del canvi de destinació del 
romanent de 17.315,72 € corresponent a la subvenció atorgada per l’actuació que porta 
per títol “Reforma de l’antiga escola per dedicar-la a casal d’avis i centre d’entitats” 
inclosa al programa general (PG) i al programa PE dinamització i equilibri territorial (ET) 
a l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2010-2012, amb l’objecte 
que l’import indicat es destini al finançament de les actuacions incloses al programa 
“Viure al poble”. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per quatre vots 
a favor, els quals es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió i tres abstencions, les 
quals es corresponen a la senyora i senyors regidor/s adscrits al  grup municipal de 
“Convergència i Unió” la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quòrum, 
l’aprovació dels acords que la mateixa conté. 

 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT 
I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA 
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL PRESENTAT PER 
L’EMPRESA “BAGESCON 2002, S.L.” EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL SANTA 
MARGARIDA DE CASTELLGALÍ. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i el qual 
transcrit literalment, diu: 
 
“Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 6 de juliol de 
2010, es va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a 
l’execució  de les obres del projecte d’urbanització del vial Santa Margarida de 
Castellgalí, a l’empresa “BAGESCON 2002, S.L.” pel preu de  115.415,79 €, sense 
comptar l’I.V.A., el qual ascendeix a 18.466,53 €. 
 
Vist que la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la 
contractació, disposa que: 
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“24. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva, el 
contractista presentarà a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, que serà 
informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà d’un 
mes des de la signatura del contracte. Si, a causa del fet que el contractista incomplís els terminis 
indicats en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres en rebre l’autorització per a 
l’inici de les mateixes, no podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.” 
 
 
Vist que pel tràmit procedent, l’òrgan competent de l’Ajuntament és el ple de la 
Corporació en base al que disposa l’article 265 en relació al 264 de la Llei 8/1.987 de 15 
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vista l’acta d’aprovació emesa per la coordinadora en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres, designada per l'Ajuntament, la Sra. Arquitecta municipal Mònica 
Pozo i Lluch. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre de seguretat i 
salut a les obres de construcció, la Comissió informativa permanent d’Urbanisme, Obres, 
Medi Ambient i desenvolupament sostenible de l’Ajuntament acorda per dos vots a favor 
els quals es corresponen al senyor alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias i al senyor regidor 
Jaume Masqué i Riera, ambdós adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-PM”, i una abstenció, que es correspon a la senyora Eva Llovet i Castelló, 
adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, elevar a la consideració del ple, per 
si s’escau la seva aprovació l’adopció del següent,  

 
 

ACORD: 
 
Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa “BAGESCON 
2002, S.L., S.L.” en relació a l’execució de les obres del projecte d’urbanització del vial 
Santa Margarida de Castellgalí. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
A la fase de debat el senyor regidor del grup municipal de “Convergència i Unió”, Jordi 
Oliveras i Casals, intervé per a dir que l’Ajuntament torna a estar en fals amb aquest pla 
de seguretat, si aquesta obra ja ha començat,  ja que  és preceptiu que el pla de seguretat 
estigui aprovat abans, per res tant important com per si hi ha algun accident sense que 
l’òrgan competent l’hagi  aprovat, i per altra banda l’empresa sense l’aprovació no pot fer 
l’obertura del centre de treball. Conclou demanant al senyor Alcalde que sigui curós amb 
aquestes coses, indicant que l’Ajuntament ja se la va jugar amb la piscina i ara  se l’està 
jugant aquí i que cal donar  gràcies  de que no hagi  passat res.  
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El senyor Alcalde li respon que el que ha dit el senyor Oliveras potser és massa exagerat 
ja que el 90 % i escaig de les obres s’inicien a vegades amb aquesta situació, la qual cosa 
succeeix sense ànim de no complir res sinó amb ànim d’agilitzar-ho i tirar-ho endavant 
quan a més a més hi ha l’assegurança del coordinador de seguretat i salut des del dia que 
es va presentar el pla i que no es va considerar justificat celebrar una sessió extraordinària 
del ple només per aquest tema. 
 
El senyor regidor Jordi Oliveras li respon que es ratifica amb el que ha dit perquè hi té 
suficient experiència professional i ha esperat moltes vegades poder començar una obra 
fins que el ple ha aprovat el pla de seguretat perquè és preceptiu portar el pla amb l’acord 
de ple, atès que no es pot començar una obra amb el centre de treball obert, reiterant el 
risc que suposa aquesta circumstància en cas que hi hagi un accident. 
 
El senyor Alcalde li respon que no li vol discutir el que ha dit ni treure-li la raó, però que 
fins i tot allò de l’avís previ que es tenia que fer al Departament de Treball, amb la 
normativa vigent ha desaparegut. 
 

Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per unanimitat 
la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació de l’acord que la 
mateixa conté. 

 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES 
SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE 
L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA 
TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ 
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME, 
INSTADA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL, EN 
RELACIÓ A LA LLICÈNCIA ATORGADA PER LA COL·LOCACIÓ D’UNA 
SIRENA ELECTRÒNICA D’AVÍS D’EMERGÈNCIA SITUADA A LA ZONA 
VERDA I APARCAMENT DE CAMIONS DE L’AVINGUDA DE LA 
INDÚSTRIA DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i el qual 
transcrit literalment, diu: 
 
“Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Castellgalí de data 26 
de maig de 2010 (registrat al Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el núm. 160/10), es 
va resoldre atorgar llicència municipal d’obres a la Direcció General de Protecció Civil, 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de la Generalitat de 
Catalunya, per a la construcció d’una sirena electrònica d’avís d’emergència, situada a la 
zona verda i aparcament de camions a l’Avinguda de la Indústria del Polígon Industrial 
“El Pla del camí” d’aquest municipi. 
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Vist que atorgada la llicència municipal d’obres es va procedir a liquidar l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb el contemplat a l’Ordenança 
Fiscal núm.13 d’aquest Ajuntament, amb una quota tributària resultant de 540,00 €, així 
com es va liquidar la taxa per a la concessió de llicències o comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, de conformitat amb el contemplat a l’Ordenança 
Fiscal núm. 17 d’aquest Ajuntament, amb una quota tributària resultant d’import 11,11 €. 
 
Atès que amb data 26 de juliol de 2010 s’ha rebut en aquest Ajuntament (registre 
d’entrada núm. 1.306) l’escrit de la Direcció General de Protecció Civil que transcrit 
literalment, diu: 
 
“En relació amb l’expedient d’obres 12/2010 per a l´intal.lació d’una sirena electrònica 
d’avís a la població en cas de risc químic a la zona verda i aparcament de l’avinguda de la 
Indústria del Polígon Industrial Pla del Camí, i en concret a la notificació de liquidació de 
l´impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per a l’atorgament de la 
llicència urbanística, tal com ja varem fer en el moment de sol·licitar la llicència d’obres 
us voldríem demanar l’exempció de les taxes municipals corresponents que fixen les 
Ordenances fiscals reguladores, per tractar-se d’una instal·lació d’utilitat pública segons 
la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 
Aquesta llei, a la secció  tercera article 22, diu: 
 

1. El Govern ha de crear una xarxa general d’alarmes i comunicacions de protecció 
civil. 

2. El Govern ha de determinar a localització de les instal·lacions, amb l’audiència 
prèvia de la corporació municipal en el terme de la qual s’han d’emplaçar. 

3. Es declara la utilitat pública de les instal·lacions que integren la xarxa general 
d’alarmes i comunicacions de protecció civil. 

4. L’expropiació forçosa de béns i drets i la imposició de servituds per l’establiment 
de les instal·lacions de la xarxa general d’alarmes de protecció civil es regeixen 
per la legislació general d’expropiació forçosa. 

5. S’ha d’establir un sistema de comunicació, control i coordinació de les 
transmissions de la xarxa general d’alarmes. 

 
Les sirenes d’avís a la població són un recurs assignat tant al Pla d´Emergència Exterior 
de la Generalitat de Catalunya com al Pla d´Actuació Municipal, doncs la informació a 
les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per riscs, catàstrofes i calamitats 
públiques és competència tant de l’administració de la Generalitat com de l’administració 
local.”. 
 
Vist que l’exempció tributària sol·licitada no s’adiu  al que contempla la legislació vigent, 
atès que l’article 100.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes local recull únicament l’exempció de l’Impost 
de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la que en sigui propietari l’Estat, les 
comunitats autònomes o les entitats locals, que estan subjecte a l’impost, vagi a ésser 
directament destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, 
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es porti 
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a terme per organismes autònoms, tan si es tracta d’obres d’inversió nova com de 
conservació. 
 
Considerant que l’article 22 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
determina que són supòsits d’exempció aquells en que, a pesar de realitzar-se el fet 
imposable , la llei eximeix del compliment de l’obligació tributaria principal. 
 
Tenint en compte tanmateix que de l’anàlisi de l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de protecció civil de Catalunya, que l’al·legant reprodueix en el seu escrit, no se’n 
desprèn en cap cas que la declaració d’utilitat pública comporti l’exempció tributària 
objecte de sol·licitud. 
 
Atès que per tot l’exposat es pot concloure la impossibilitat legal d’atorgar l’exempció 
tributària sol·licitada. 
 
Considerant que al respecte de la taxa liquidada, l’Ordenança Fiscal núm. 17 de 
l’Ajuntament de Castellgalí reguladora de la taxa per a la concessió de llicències o 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, no contempla exempció 
com tampoc cap benefici fiscal de concessió potestativa. 
 
Tenint en compte que l’article 21 del  RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, tampoc recull com a 
supòsit de no subjecció i exempció de la taxa el motiu en que es fonamenta l’escrit 
presentat. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Comissió informativa Permanent d’Hisenda acorda 
per unanimitat proposar al Ple de l’Ajuntament, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer: Desestimar la sol·licitud d’exempció de l’Impost de construccions, instal·lacions i 
obres i de la taxa per concessió de llicències o la comprovació d’activitats comunicades 
en matèria d’urbanisme, instada per la direcció general de protecció civil, en relació a la 
llicència atorgada per la col·locació d’una sirena electrònica d’avís d’emergència situada 
a la zona verda i aparcament de camions de l’Avinguda de la Industria del Polígon 
industrial “El Pla del camí”. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a la Direcció General de Protecció Civil, del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de la Generalitat de 
Catalunya 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 

Acte seguit el senyor regidor del grup municipal de “Convergència i Unió”, Jordi 
Oliveras i Casals intervé per a preguntar el per què es desestima aquesta sol·licitud a la 
qual cosa li respon el senyor Alcalde que ja es va comentar a la Comissió informativa en 
la que hi ha va assistir la representant del seu grup municipal, i que si s’optava per aplicar 
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la bonificació, que no la exempció, que contempla l’ordenança fiscal, l’import de la quota 
passaria d’uns 500 € a 27 €, afegint que en moltes ocasions altres administracions es 
demoren en el pagament de les subvencions que té atorgades l’Ajuntament. 

Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per unanimitat 
la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació de l’acord que la 
mateixa conté. 

 

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA PERMANENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES: SERVEIS 
SOCIALS, JOVENTUT, GENT GRAN I DE LA DONA, SOBRE LA 
PROPOSTA DE CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’ÀREA DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE 
CASTELLBELL I EL VILAR, CASTELLGALÍ I MARGANELL PER A LA 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT 
GRAN EN DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL GENERAL “XARXA 
BARCELONA-MUNICIPIS DE QUALITAT”. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que a la comissió informativa es va explicar el contingut 
del document,  respecte del qual la senyora regidora de l’Àrea d’atenció a les persones, 
d’acord amb la treballadora social i les treballadores i regidores dels altres dos municipis, 
van presentar el projecte en el seu moment a la Diputació, i el qual es va aprovar. 
 
Afegeix que la proposta de conveni l’ha tramès la Diputació de Barcelona, i que el mateix 
contempla l’aportació d’una quantitat econòmica per a l’any 2010 i per a l’any 2011, les 
quals sumen 21.719,88 €, i en el que es determina que l’Ajuntament de Castellbell, 
contractaria aquesta figura de dinamitzador o dinamitzadora de gent gran i que hi hauria 
una distribució de la seva dedicació proporcional pels tres municipis, que seria d’un 60% 
de la dedicació estaria a Castellbell i el Vilar, un 30% a Castellgalí, i un 10% de dedicació 
a Marganell, amb un total de 80 hores. Conclou dient que això ha de permetre per iniciar 
tot el que hem de donar de contingut a l’obra de reforma de l’antiga escola per dedicar-la 
a casal d’avis  i centre d’entitats a part de casal d’avis per dinamitzar una mica la gent 
gran del municipi, tenint en compte que el cost està sufragat el 100% per la Diputació de 
Barcelona.  
 
Acte seguit e l senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura 
del dictamen que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i el 
qual transcrit literalment, diu: 
 
“Vista la proposta de conveni específic entre l’àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Marganell per a la 
implementació del projecte de dinamització de la gent gran en desenvolupament del 
protocol general “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat”. 
 
Atès que el projecte de Dinamització de Gent Gran és un programa singular i específic 
desenvolupat en petits municipis i arran d’unes necessitats molt concretes d’actuació i 
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prevenció de situacions de marginació derivades de les característiques soci econòmiques 
del territori. 
 
Vist que els municipis de Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Marganell inicien aquest 
projecte per a treballar en l’optimització dels recursos existents i la creació de noves 
xarxes que afavoreixen l’atenció i participació de la gent gran. 
 
Atès que aquesta activitat es troba inclosa dins els objectius fixats per la Diputació en el 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que defineix, entre 
d’altres, una acció de govern coherent, que serveixi per millorar la forma significativa i 
duradora les condicions de vida de les persones en l’espai territorial i social que li és 
propi. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha emès informe favorable sobre la subscripció d’un 
conveni específic de col·laboració amb els municipis de Castellbell i el Vilar, Castellgalí i 
Marganell per a la realització del projecte de dinamització de la gent gran. 
 
Atès que l’Equip Bàsic d’Atenció Social sector 4B1, està format pels municipis de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Marganell. 
 
Vist el projecte de dinamitzador de gent gran del sector 4B1 redactat pels ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Marganell, el qual té els següents objectius: 
 

- Reconèixer i promoure les aportacions de la gent gran en el desenvolupament 
social, mitjançant l’impuls de dinàmiques que facilitin la recuperació i la difusió 
del coneixement i l’experiència personal i col·lectiva. 

 
- Promoure que la gent gran pugui gaudir la vida de forma independent i amb 

qualitat, aportant les eines necessàries per facilitar l’accés a la informació que 
permeti trobar les respostes adequades a les seves inquietuds. 

 
- Millorar el benestar de la gent gran impulsant línies que permetin identificar i 

donar resposta a les necessitats específiques del col·lectiu, en un context ciutadà 
de canvis demogràfics i socials. 

 
Atès que la distribució mensual de la jornada laboral per hores serà la següent: 
 

Total hores al mes: 80 hores/mes 
 

 hores % 
Castellbell i el Vilar 48 60 
Castellgalí 24 30 
Marganell 8 10 
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La Comissió informativa permanent d’atenció a les persones: Serveis Socials, Joventut, 
gent gran i de la dona de l’Ajuntament acorda per unanimitat elevar a la consideració del 
ple per si s’escau la seva aprovació l’adopció dels següents, 

     
ACORDS: 

 
Primer: Aprovar la proposta de conveni específic entre l’àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Marganell 
per a la implementació del projecte de dinamització de la gent gran en desenvolupament 
del protocol general “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat”. 
 
Segon: Aprovar el projecte de dinamització sociocultural de la Gent Gran del sector 4B1, 
impulsat per la Diputació de Barcelona a través de l’àrea de Benestar Social, un exemplar 
del qual obra a l’expedient.  
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per unanimitat 
la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació de l’acord que la 
mateixa conté. 

 
 
7. PRECS I PREGUNTES. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” , Eva Llovet i Castelló 
formula una primera pregunta al respecte dels equips informàtics existents al Casal 
Cultural, en el sentit de que voldria saber si hi ha un manteniment dels mateixos i si hi ha 
una previsió de renovació cada cert temps. 
 
Li respon la senyora regidora delegada de l’Àrea de cultura, Rosa Maria Serra i Oliva, 
adscrita al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”,  
qui li diu que hi ha un manteniment mensual. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que es refereix a la renovació a nivell de canviar 
l’equip o de canviar les plaques perquè estigui més actualitzat a la qual cosa li respon la 
senyora regidora Rosa Serra que  en principi no, que es fa un manteniment cada mes, i 
que aleshores suposa que si la persona que ve a fer el manteniment detecta o se li diu o 
algú ha detectat abans que hi ha algun problema, llavors sí que ho fa però que  
habitualment li sembla que no. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que els ordinadors estan una mica antiquats i que es 
podrien anar canviant de forma progressiva ja que avui els preus són més assequibles que 
fa uns anys i que es tractaria d’uns diners ben invertits. 
 
La senyora regidora Rosa Serra li respon que se n’ha parlat i que segurament no es trigarà 
a fer algun canvi. 
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En segon lloc la senyora regidora Eva Llovet pregunta al respecte del procés de neteja de 
parcel·les i voldria saber si ja s’han fet aquestes actuacions i si les han fet els veïns o les 
ha fet l’Ajuntament de forma subsidiària. 
 
Li respon el senyor Alcalde que no li pot contestar amb molta propietat al 100%, però que 
li consta que hi ha alguns propietaris que han notificat que accepten el preu que se’ls hi va 
donar quantificat per part de l’enginyer que va posar a disposició de l’Ajuntament  la 
Diputació, i sap que està previst que hi hagi una quantitat mínima de parcel·les per a 
poder fer la neteja s’executarà l’actuació, i que en tot cas ho comentarà amb 
l’administrativa que ho porta ara mateix, o al regidor, per tal que l’informi al respecte. 
 
En tercer i últim lloc la senyora regidora Eva Llovet diu que havent rebut una informació 
sol·licitada sobre els plans d’ocupació i el personal contractat, i tenint en compte que se 
n’han fet bastants, alguns dels quals el mes de juliol amb una durada de dos mesos, els 
agradaria saber quin procediment se segueix per a contractar a aquestes persones,  si estan 
en una borsa de treball o es fa la publicació en algun lloc, en definitiva voldrien saber 
com funciona el sistema i si tots els plans funciones de la mateixa manera amb 
independència de la feina que tinguin per objecte. 
 
El senyor Alcalde li respon que de plans d’ocupació n’hi ha hagut  varis, uns que anaven 
vinculats a la neteja dels boscos per les nevades, que no eren ben bé plans d’ocupació, 
però que amb motiu de les nevades, tot i que aquí va haver-hi la incidència relativa, es va 
presentar tota la documentació i  van atorgar subvenció per a contractar quatre persones. 
Afegeix que aquests currículums els envien des del servei d’ocupació de Catalunya, i des 
de la borsa local de Castellgalí que està al Consorci de formació i iniciatives del Bages 
Sud, en el que cada municipi disposa de la borsa de persones que busquen feina,  i a partir 
d’aquí, en funció del perfil i de les necessitats es fan les entrevistes i qui compleix el 
perfil és contractat. 
 
Al respecte dels altres plans d’ocupació independents de les nevades, els quins van 
vinculats al programa impuls-treball diu el senyor Alcalde que ve bastant donat pels 
currículums que es reben del Servei d’ocupació de Catalunya perquè aquests han de 
complir uns requisits determinats, d’estar un temps mínim de mesos en situació d’atur, no 
haver treballat, no cobrar prestació, i que a la convocatòria dels plans d’ocupació ja 
s’estableix les condicions que aquests treballadors/es han de tenir. En funció dels 
currículums que es reben del S.O.C. es fan les entrevistes i a partir d’aquí s’escull a les 
persones que compleixen aquest perfil. Afegeix que a  les entrevistes hi participa ell 
personalment, a vegades el regidor/a que el programa pel qual s’ha sol·licitat el pla 
d’ocupació esta, i una administrativa de l’Ajuntament per a prendre notes de les 
entrevistes.  
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta que al respecte de quan es busca a través de la 
borsa de treball del Consorci, voldria saber si s’avisa a tothom i on es pengen les ofertes, 
a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que al Consorci hi ha un espai que se’n diu el 
“Club de la feina” on es pengen les ofertes  dels plans d’ocupació que corresponen a cada 
municipi del Bages Sud.  
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La senyora regidora Eva Llovet pregunta si hi ha molta gent que es presenta per optar a 
aquestes feines i si es fa bastant selecció, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que va 
en funció de si els perfils són molt o poc qualificats i diu per exemple que per als quatre 
contractes relatius a les nevades es varen fer deu o dotze entrevistes, afegint que a 
vegades també es tenen en compte la situació de necessitat de les persones segons la 
informació que fa arribar la treballadora social.  
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 35 minuts el senyor Alcalde 
aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, de 
tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 
 

El Secretari: L’Alcalde: 

 

 

 

Joan Lluís Obiols i Suari. Cristòfol Gimeno i Iglesias.  


