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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2010. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 32 minuts del dia 23 
de desembre de 2010, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal 
de celebrar sessió extraordinària, 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, 
Òscar Aparicio i Ledesma Jaume Masqué i Riera, Cristina Fabregat i Sintes, 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/a regidors/a Eva Llovet i Castelló, Jordi 
Oliveras i Casals i José Manuel Martínez i Sánchez,  adscrits/a al  grup municipal de 
“Convergència i Unió". 
 
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 13 hores i 32 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. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009. 
 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt no requereix la votació del ple però que 
preceptivament s’ha de donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost que 
es fa per Decret de l’Alcaldia i que després es convocarà la comissió especial de 
comptes que haurà d’aprovar, si s’escau, el compte general de l’any 2009. 
 
Es procedeix per tant a donar compte al ple del Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 
29 de setembre de 2010 (número 415/2010) pel qual s’aprova la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de l’any 2009, del qual se’n 
procedeix a donar compte al ple de conformitat amb el que disposa l’article 193.4 del 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
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El senyor Alcalde exposa al ple que si bé aquest punt de l’ordre del dia consisteix en 
donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2009, a la comissió 
informativa ja es va comentar més extensament.  
 
 Indica al respecte que la tendència, en termes econòmics, és la de seguir aplicant 
mesures de contenció de la despesa i d’estalvi però que pel que fa a l’any 2009, tot i que 
ja es varen començar a patir aquí a Castellgalí, com tots els ajuntaments i institucions de 
Catalunya i d’Espanya i del món, les conseqüències de la davallada econòmica, encara 
son números positius, en el sentit que no generen romanents de tresoreria negatius. 
Afegeix que el resultat pressupostari ajustat és de 223.598,62 €, l’estalvi brut és de 
301.410,99 €, l’estalvi net és de 233.362,79 €, mentre que la ratio legal d’estalvi net es 
correspon al 9,99 % i la ratio legal de deute viu es situa en el 40,57 %. Respecte del 
romanent de tresoreria a la finalització de l’exercici és de 223.316, 62 €. 
 
Conclou dient que la liquidació ja s’ha tramès al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i a la Delegació provincial del Ministeri d’Hisenda i que ara es 
tramitarà l’expedient del Compte General d’aquest exercici. 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ 
INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 2/2010 D’HABILITACIÓ DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENT DE CRÈDITS EN BASE A BAIXES DE 
CRÈDITS D’ALTRES PARTIDES EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que tal i com es va comentar a la comissió informativa, a 
conseqüència del Reial-Decret Llei 8/2010 es va tenir que prendre tota una seria de 
mesures pel que feia referència a la reducció d’un 5 % de les retribucions del personal 
funcionari i laboral de l’Ajuntament, així com la que es varen aplicar als càrrecs electes 
que tenen dedicació complerta i parcial, i faltava doncs, d’acord amb el que estableix 
aquest Decret,  destinar aquest estalvi, que en concret  a l’Ajuntament de Castellgalí, ha 
suposat una quantitat de 12.744,19 € amb prioritat a sanejar el romanent de tresoreria 
derivat de la darrera liquidació, quan aquest sigui negatiu. Indica al respecte que s’ha 
pogut veure amb la liquidació de l’any 2009, de la que se n’ha donat compte en el punt 
anterior de l’ordre del dia que no és aquest el cas. En segon lloc, si no es complia aquest 
requisit cal destinar-lo a disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini, el qual sí que 
serà d’aplicació, i es destinarà a amortitzar capital d’un ajut caixa de la Diputació de 
Barcelona pel finançament de les obres del Projecte d’Urbanització de l’Avinguda de 
Montserrat, que és la més antiga de les operacions de crèdit concertades. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura 
del dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es 
fa i el qual transcrit literalment, diu: 
 
“Vist que d’acord amb el  Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, va resultar necessari adaptar les retribucions 
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dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial, del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament, així com de les indemnitzacions als regidors/es que no tenen dedicació exclusiva 
o parcial i als grups municipals. 
 
Tenint en compte l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya, integrada per la Federació 
de municipis de Catalunya i l’Associació catalana de municipis i comarques, de data 28 de maig 
de 2010, en relació a les mesures urgents per a reduir el dèficit públic. 
 
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, els 
recursos derivats de l’aplicació de les mesures de reducció dels costos de personal en els 
exercicis 2010 i 2011 han de quedar afectats, en ordre de preferència en el que estiguin 
relacionats, a les següents finalitats: 
 

a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de la darrera liquidació, quan aquest sigui 
negatiu. 

b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini. 
c) Al finançament d’inversions. 

 
Vist que en consonància amb l’anterior, el ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària de data 28 
de juliol de 2010, va acordar adoptar el següents acords, en aprovar la ratificació del Decret de 
l’Alcaldia-Presidència data 22 de juny de 2010 (núm. 198/2010): 
 
Primer:  Establir que amb efectes del dia 1 de juny de 2010, les retribucions del  senyor 
Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde -President de la Corporació, qui té reconeguda pel ple la 
dedicació exclusiva, es veurà reduïda en un 6 %, reducció que afectarà a les mensualitats de 
juny a desembre i a la paga extraordinària del mes de desembre. 
 
Segon:  Establir que amb efectes del dia 1 de juny de 2010, les retribucions de les senyores 
Elvira Sintes i Martí, Cristina Fabregat i Sintes, Rosa Maria Serra i Oliva i dels senyors Jaume 
Masqué i Riera i Oscar Aparicio i Ledesma, totes elles i ells regidores/regidors de l’Ajuntament 
que tenen reconeguda pel ple la dedicació parcial,  es veuran reduïdes en un 6%,  reducció que 
afectarà a les mensualitats de juny a desembre i a la paga extraordinària del mes de desembre de 
2010.  
 
Tercer: Establir que amb efectes del dia 1 de juny de 2010 els diferents grups municipals veuran 
disminuïda l’aportació que perceben en un 10% tant pel que fa a l’aportació fixa per grup com a 
la variable per nombre de regidors/es electes de cada grup. 
  
Quart: Aplicar, amb efectes del dia 1 de juny de 2010, a les nòmines del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament les reduccions previstes al Reial Decret-Llei 8/2010, reducció que 
afectarà a les mensualitats de juny a desembre i a la paga extraordinària del mes de desembre. 
 
Cinquè: Establir que els recursos derivats de l’aplicació de les mesures de reducció dels costos 
de personal en els exercicis 2010 i 2011 quedaran afectats a disminuir el nivell d’endeutament 
de les operacions de crèdit vigents a llarg termini. 
 
Vist que la quantia dels recursos derivats de l’aplicació de les mesures abans indicades té 
l’import de 12.744,19 €. 
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Considerant que per tal de fer efectiu el cinquè dels acords adoptats, cal procedir a determinar a 
quina de les operacions de crèdit vigents es desitja aplicar la quantia esmentada, així com a 
tramitar el corresponent expedient de modificació de crèdit del pressupost vigent de la 
Corporació corresponent a l’exercici de l’any 2010.  
 
Vista la proposta formulada per la regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament sobre l’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 02/2010 del pressupost en vigor de l’Ajuntament 
mitjançant la modalitat de suplement de crèdit a través de transferències de crèdits  que obra  a 
l’expedient. 
 
Vist per tant que resulta necessari incrementar la consignació existent a l’aplicació 
pressupostària 011/91112 del pressupost en vigor de la Corporació corresponent a l’amortització 
de préstecs del sector públic amb l’import de 12.744,19 €. 
 
Vist el que determina l’article 177 del text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan disposa en el seu apartat número 
4 que l’expedient de suplement de crèdit tindrà d’especificar la partida concreta pressupostaria 
per incrementar i el medi o recurs que ha de finançar l’augment que es proposa, afegint que 
aquest augment es podrà finançar mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides 
del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense 
pertorbació del respectiu servei. 

 

Tenint en compte que la base de les d’execució núm. 10 del pressupost de l’Ajuntament de 
l’exercici 2010 determina al que transcrit literalment diu: 

 

“1. Quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una partida el crèdit de la qual sigui 
insuficient i sigui possible minorar el crèdit d’altres partides corresponents a diferents nivells de 
vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l’estat de despeses, s’aprovarà un expedient 
de transferències de crèdit. 

 

2. L’aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de l’Ajuntament o dels 
organismes quan afectin partides de diferents grups de funció correspon al Ple de l’Ajuntament 
excepte quan es tracti de baixes i altes que afectin a crèdits de personal d’acord amb l’article 
179 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (R.D. 2/2004) 

 

Vist que les aplicacions pressupostàries de despeses  són les que consten a continuació, de 
conformitat amb el que determina l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, els recursos derivats 
de l’aplicació de les mesures de reducció dels costos de personal en els exercicis 2010 i 2011 
han de quedar afectats sense que aquestes baixes impliquin una pertorbació en el 
desenvolupament del servei corresponent: 
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      CONSIGNACIÓ BAIXES CONSIGNACIÓ 

FUN ECO DENOMINACIO INICIAL CRÈDITS DEFINITIVA  

912 10000 
Retribucions dels membres dels òrgans de 
govern 68.491,25 2.348,40 66.142,85

920 12000 Retribucions bàsiques- sous Grup A1 16.258,16 903,39 15.354,77

920 12003 Retribucions bàsiques – sous Grup C1 20.572,55 459,07 20.113,48

920 12100 
Retribucions complementàries – 
Complement de destí 29.168,35 106,55 29.061,80

920 12101 
Retribucions complementàries – 
Complement específic 24.686,18 629,46 24.056,72

920 12103 Altres complements 26.334,91 607,84 25.727,07

920 13000 Personal laboral fix 84.314,04 3.401,39 80.912,65

920 13100 Personal laboral temporal 151.521,39 4.048,09 147.473,30

912 23301 Als grups municipals de Castellgalí 2.400,00 240,00 2.160,00

    TOTAL 423.746,83 12.744,19 411.002,64

    

 
Vist l’informe emès per l’intervenció de fons de l’Ajuntament. 
 
Atès que d’acord amb l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions pressupostàries, una 
vegada aprovades pel ple seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la pròpia Llei. 
 
Per tot el qual la Comissió informativa d’Hisenda 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 inicialment l’expedient de la modificació de crèdit núm. 02/2010 del 
pressupost en vigor de l’Ajuntament , mitjançant la modalitat de suplement de crèdit a través de 
transferències de crèdits d’altres despeses, per tal de suplementar l’aplicació pressupostària 
011/91112 corresponent a amortització de préstecs del sector públic a llarg termini amb un 
import de 12.744,19 €. 
 
 
SEGON.- Determinar que l’import indicat a l’acord anterior es destinarà a amortitzar el capital 
pendent del crèdit vigent amb la Diputació de Barcelona corresponent a l’0bra de la 
Urbanització de l’Avinguda de Montserrat de Castellgalí. 
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TERCER.-  Aplicar les baixes en les aplicacions pressupostàries per despeses del capítol 1 
(despeses de personal) d’acord amb el que determina l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, 
derivats de l’aplicació de les mesures de reducció dels costos de personal que s’indiquen a 
continuació: 
 
 
 
      CONSIGNACIÓ BAIXES CONSIGNACIÓ 

FUN ECO DENOMINACIO INICIAL CRÈDITS DEFINITIVA  

912 10000 
Retribucions dels membres dels òrgans de 
govern 68.491,25 2.348,40 66.142,85

920 12000 Retribucions bàsiques- sous Grup A1 16.258,16 903,39 15.354,77

920 12003 Retribucions bàsiques – sous Grup C1 20.572,55 459,07 20.113,48

920 12100 
Retribucions complementàries – 
Complement de destí 29.168,35 106,55 29.061,80

920 12101 
Retribucions complementàries – 
Complement específic 24.686,18 629,46 24.056,72

920 12103 Altres complements 26.334,91 607,84 25.727,07

920 13000 Personal laboral fix 84.314,04 3.401,39 80.912,65

920 13100 Personal laboral temporal 151.521,39 4.048,09 147.473,30

912 23301 Als grups municipals de Castellgalí 2.400,00 240,00 2.160,00

    TOTAL 423.746,83 12.744,19 411.002,64
 
 
QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des 
del primer dia hàbil següent de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, amb el ben entès que en cas de que no es presenti cap al·legació o reclamació 
l’expedient es considerarà aprovat definitivament. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
A la fase de debat la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” , Eva 
Llovet i Castelló pren la paraula per dir que si el 5 % és anual, i aquest estalvi es correspon a sis 
mesos, per una regla de tres resulta que les retribucions pugen anualment uns cinc-cents mil i 
escaig d’euros i pregunta si els honoraris dels tècnics estan inclosos aquí i que en tot cas la 
reducció on s’aplica. 
 
El senyor Alcalde li respon que no vol ser barruer però que creu que això ho hauria de 
saber la senyora regidora ja que en les comissions informatives, quan es va aprovar 
aquest Reial Decret va ser motiu de debat, i també en general de rebuig, en les 
comissions informatives, si bé el Reial-Decret especificava molt clarament què s’havia 
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de fer. Diu que al respecte que es va estudiar la temàtica de l’aplicació de la reducció al 
personal laboral així com li recorda que els càrrecs electes que tenen reconeguda la 
dedicació parcial o exclusiva es varen aplicar la reducció en un 6 %. Conclou dient que 
com recordarà la senyora regidora, els honoraris dels tècnics municipals no han estat 
objecte de reducció ja que presenten factures en no estar en plantilla. 
 
La senyora regidora Eva Llovet li diu al senyor Alcalde que ella només li ha fet una 
pregunta per si li volia contestar i que si no li volia contestar, que li digui que s’ho miri i 
ja està, sense cap problema. Afegeix que si no recordava exactament a qui s’aplicava o 
no la reducció, és per això que li ha preguntat ara a ell com ho hagués pogut demanar a 
la senyora regidora d’Hisenda, i que ell li ho ha explicat i cap problema. 
 
Afegeix que les facilitats que se’ls hi donen de temps per a consultar les coses, amb els 
terminis de les  convocatòries, canvis d’horaris en els quals ells no hi posen mai cap 
pega, a vegades, i com que treballen, fa que no tinguin temps de venir a consultar-ho tot 
i per aquest motiu ha formulat aquesta pregunta. 
 
El senyor Alcalde li respon que ell ha intentar contestar-li amb la seva capacitat, la seva 
actitud i les seves ganes d’explicar-li. 
 
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 dels 
acords  que la mateixa conté i que són els que es transcriuen literalment a continuació: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la modificació de crèdit núm. 02/2010 del 
pressupost en vigor de l’Ajuntament , mitjançant la modalitat de suplement de crèdit a través de 
transferències de crèdits d’altres despeses, per tal de suplementar l’aplicació pressupostària 
011/91112 corresponent a amortització de préstecs del sector públic a llarg termini amb un 
import de 12.744,19 €. 
 
 
SEGON.- Determinar que l’import indicat a l’acord anterior es destinarà a amortitzar el capital 
pendent del crèdit vigent amb la Diputació de Barcelona corresponent a l’0bra de la 
Urbanització de l’Avinguda de Montserrat de Castellgalí. 
 
 
TERCER.-  Aplicar les baixes en les aplicacions pressupostàries per despeses del capítol 1 
(despeses de personal) d’acord amb el que determina l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, 
derivats de l’aplicació de les mesures de reducció dels costos de personal que s’indiquen a 
continuació: 
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      CONSIGNACIÓ BAIXES CONSIGNACIÓ 

FUN ECO DENOMINACIO INICIAL CRÈDITS DEFINITIVA  

912 10000 
Retribucions dels membres dels òrgans de 
govern 68.491,25 2.348,40 66.142,85

920 12000 Retribucions bàsiques- sous Grup A1 16.258,16 903,39 15.354,77

920 12003 Retribucions bàsiques – sous Grup C1 20.572,55 459,07 20.113,48

920 12100 
Retribucions complementàries – 
Complement de destí 29.168,35 106,55 29.061,80

920 12101 
Retribucions complementàries – 
Complement específic 24.686,18 629,46 24.056,72

920 12103 Altres complements 26.334,91 607,84 25.727,07

920 13000 Personal laboral fix 84.314,04 3.401,39 80.912,65

920 13100 Personal laboral temporal 151.521,39 4.048,09 147.473,30

912 23301 Als grups municipals de Castellgalí 2.400,00 240,00 2.160,00

    TOTAL 423.746,83 12.744,19 411.002,64
 
 
QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des 
del primer dia hàbil següent de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, amb el ben entès que en cas de que no es presenti cap al·legació o reclamació 
l’expedient es considerarà aprovat definitivament. 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE L’ACCEPTACIÓ 
DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
“CONSTRUCCIÓ D’UN TRACTAMENT D’OSMOSI INVERSA PER A LA 
DISMINUCIÓ DE CLORURS I SULFATS DELS POUS DEL MUNICIPI”. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que l’únic que es proposa ara és acceptar la subvenció 
per veure si posteriorment, resulta possible de portar a terme l’obra. Si no s’acceptés la 
subvenció no es  tindria la possibilitat de pensar si es pot fer o no i per tant,  aquest 
acord no condiciona d’alguna manera. Afegeix que els regidors i regidores recordaran 
que en una sessió del ple de principis del mandat ja varen adoptar un acord similar i que, 
en aquell moment, es va considerar per les causes objectives i econòmiques que se’n 
despreníem d’aquella aportació, i d’aquell conveni, que no es podia fer, i que per tant  
de moment ara el que es proposa és acceptar la subvenció i treballar per veure si en els 
propers mesos entre tots són capaços d’aconseguir l’objectiu de poder millorar les 
condicions i la qualitat de l’aigua al municipi. 
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Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura 
del dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es 
fa i el qual transcrit literalment, diu: 
 
 
“Vista la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua MAH/2309/2009, de 12 d’agost, per la 
qual es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta. 
 
Atès que per acord del ple de la corporació en sessió de data 30 de setembre de 2009 es va 
procedir a aprovar la memòria valorada per a la construcció d’una planta de tractament 
d’Osmosi Inversa per a la disminució de Clorurs i sulfats dels pous del municipi de Castellgalí, 
promoguda pel propi ajuntament i amb un pressupost per contracte de 1.227.140,10 €. 
 
Vist que en la mateixa sessió es va acordar sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una subvenció per 
import de 999.029,56 € pel finançament de les obres abans indicades. 
 
Atès que per resolució de data 11 de maig de 2010 l’Agència Catalana de l’Aigua va concedir a 
aquest Ajuntament una subvenció per import de 487.011,95 € per a les anualitats 2010 i 2011. 
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 18 de juny de 2010 l’Ajuntament de 
Castellgalí va resoldre sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga per tal de poder 
assumir el compromís de l’acceptació de la subvenció atorgada davant la impossibilitat de 
l’ajuntament de poder fer front de la inversió ocasionada degut a les mesures que disposades al 
Real Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció de dèficit públic, en relació a les operacions de crèdit que podran concertar els ens 
locals. 
 
Atès a l’anterior, l’apartat 2 el capítol VI sobre mesures en matèria econòmiques i  financeres de 
les entitats locals, del Real Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, disposa el que es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“Dos. A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 
2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector 
Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en 
cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o 
parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor 
actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de 
amortización o ambos.” 

 
Vist que el projecte de llei dels pressupostos de l’estat per l’exercici 2011 preveu en el seu 
articulat la possibilitat dels ens locals de concertació d’operacions de crèdit per l’exercici 2011. 
 
La Comissió informativa permanent d’Hisenda i Especial de Comptes de l’Ajuntament acorda 
per dos vots a favor, els quals es corresponen al senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias i la 
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senyora regidora Rosa Serra i Oliva ambdós adscrits al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, i una abstenció, que es correspon a la senyora regidora 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: 

 
 

A C O R D: 
 
Primer: Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la realització de 
les obres “Construcció d’un tractament d’Osmosi Inversa per a la disminució de clorurs i sulfats 
dels pous del municipi”, per import de 487.011,95 € . 
 
Segon: Donar trasllat del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
A la fase de debat intervé en primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de 
“Convergència i Unió” , Eva Llovet i Castelló qui diu que després de la comissió informativa el 
seu grup es va reunir perquè els hi va semblar que votar en contra de l’acceptació d’una 
subvenció podria semblar no tenir massa sentit, però després de parlar-ne a nivell del grup 
municipal,varen decidir que hi votarien en contra, ja que el mateix Alcalde ha fet referència al 
començament de la sessió de la necessitat d’aplicar mesures d’estalvi i que el grup municipal de 
“Convergència i Unió" no ha estat mai d’acord amb la planta d’òsmosi inversa  per a 
subministrar aigua per a tot, des de regar fins al consum. Afegeix que després dels estudis que 
han consultat, una planta com aquesta comporta malgastar molta aigua, així com el 
manteniment o com la pujada del preu del rebut, i que si la qualitat de l’aigua a Castellgalí és 
dolenta el que cal millorar és sobretot el problema de la calç i que els 500.000 € de la subvenció 
es podrien destinar a millorar el tema de la calç. Conclou dient que la planta té un cost de 
gairebé un milió d’euros dels quals el poble ha de buscar el finançament de 500.000 €, per tot el 
qual el seu grup municipal votarà en contra de l’acceptació de la subvenció. 
 
El senyor Alcalde li  respon que entén perfectament el sentit del seu vot i el comprenen ja que 
en altres sessions han expressat aquest punt de vista, i que els felicita per la seva coherència 
però que en qualsevol cas la subvenció ara atorgada és una mica diferent de l’anterior  ja que ha 
de permetre treballar per intentar veure si és possible construir-la amb la subvenció. Indica al 
respecte que en el cas que hi hagi una baixa econòmica en el preu de l’adjudicació, la subvenció 
de l’Agencia Catalana de l’Aigua no es disminueix, i que també es pot estudiar un 
dimensionament de la planta més petit la qual cosa suposaria un cost inferior. Conclou 
dient que l’obligació de l’equip de govern és explorar totes les possibilitats que ara 
s’obren i que també pensa que ara l’Ajuntament no pot destinar-hi mig milió d’euros 
però que l’equip de govern té l’obligació i la responsabilitat d’estudiar totes les 
possibilitats per veure si es pot treure l’obra a licitació sense aportació econòmica de 
l’Ajuntament i sense que suposi un increment de les tarifes als usuaris, però el que 
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tampoc es pot fer és destinar la subvenció a una planta descalcificadora ja que l’A.C.A. 
no ho acceptaria. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor del grup municipal de “Convergència i 
Unió", Jordi Oliveras i Casals, per dir que hi ha dues qüestions que no entén i voldria 
aclarir-les de ser possible, ja que si no recorda malament aquest projecte tenia un 
pressupost de un milió dos-cents mil euros i que ara l’Alcalde li diu que amb cinc-cents 
mil euros de la subvenció es podrà executar, la qual cosa no li quadra i que o bé algú els 
enganya o que ens puguem trobar amb una obra feta al sistema de l’última legislatura 
com el teatre, com el carrer Santa Margarida o com la piscina, que són obres  mig fetes 
de qualsevol manera. 
 
En segon lloc diu el senyor Oliveras que plantejar-se acceptar una subvenció de cinc-
cents mil euros suposa buscar o pensar en buscar-ne uns cinc-cents mil més o pretendre 
que algú la faci per aquesta quantitat, indicant que de miracles no n’hi han i que ell 
pensa que avui l’Ajuntament té i tindrà necessitats més importants que fer una obra 
faraònica que segurament té molt poca repercussió útil en el municipi, tot i que millorar 
la qualitat de l’aigua és un tema molt important, però que és una bestiesa tècnica 
osmotitzar tota l’aigua que es consumeix al municipi, ja que la única que s’hauria 
d’osmotitzar és la de beure, la de boca, i no cal osmotitzar la de regar, la de la dutxa, la 
de les flors o dels animals. Afegeix que una planta d’òsmosi llença el 40 % de l’aigua 
que tracta perquè la malmet, en segon lloc diu que té un consum elèctric bestial i en 
tercer lloc necessita una persona fixa pel seu manteniment, coses les tres que 
contradiuen les referències a la necessitat d’austeritat exposades pel senyor Alcalde. 
 
Prossegueix el senyor Oliveras la seva intervenció dient que vol afegir una cosa que 
respon a una intuïció personal, consistent en que l’any 2012 finalitza el contracte de 
l’Ajuntament amb SOREA, S.A., empresa que va redactar el projecte firmat per 
AGBAR, S.A., indicant que com es sabut la primera empresa està participada per la 
segona i que probablement el constructor hagi de ser SOREA perquè desprès serà qui ha 
de fer el manteniment, per tot el qual encara ho veu menys clar. Conclou demanant al 
senyor Alcalde que aplaci aquest tema fins la propera legislatura ja que cal veure qui 
l’haurà de decidir i probablement es tingui el temps suficient per a raonar-ho i per 
arribar a un acord potser amb un plantejament diferent. 
 
Li respon el senyor Alcalde que suposa que no s’ha explicat suficientment bé ja que es 
tracta d’una memòria valorada i no un projecte, i de la memòria valorada se n’haurà de 
fer un projecte executiu en el que s’hauran d’establir els paràmetres tècnics i de 
construcció perquè pugui ser una realitat, i que la memòria la va fer SOREA, S.A. i 
AGBAR, però que l’adjudicació de les obres haurà de sortir a concurs i que no es pretén 
fer coses que no pertoquin ara. Afegeix que ningú els està enganyant i que no utilitzin 
aquesta expressió, que el que està  dient és que la subvenció que els hi varen donar en el 
seu moment es basava en un conveni en que si en l’adjudicació hi havia una baixa 
econòmica aquesta disminuïa l’aportació econòmica atorgada, mentre que ara la situació 
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ja no és aquesta, i que per tant, el que es posa ara sobre la taula és que una vegada 
redactat i aprovat el projecte, i un cop licitades i adjudicades les obres, si hi ha una 
baixa, aquesta no reduiria la subvenció, i que cal recordar també que l’Ajuntament 
recuperarà el 100 % de l’I.V.A. 
 
Afegeix que el fet d’acceptar la subvenció no obliga a l’Ajuntament a construir la 
planta, i que a part dels dos paràmetres que ha indicat que han de permetre reduir el cost 
de la inversió, n’hi ha un de tercer a tenir en compte, consistent en que al municipi 
tenim un consum domèstic i un industrial, i que respecte d’aquest darrer hi ha una sola 
empresa que consumeix el doble que la població del municipi. Indica que quan es va 
redactar la memòria valorada es va fer tenint en compte les necessitats de tot el 
municipi, inclòs el consum industrial, i que ara aquest plantejament es pot reconsiderar, 
tenint en compte, tanmateix, el futur creixement de sòl residencial, i pot permetre reduir 
la dimensió de la planta. 
 
Conclou dient que hi ha un últim element que ara el posa sobre la taula amb totes les 
salvetats, consistent en que si el contracte amb SOREA fos per vint anys més, 
segurament la planta la construiria l’empresa esmentada, però que el contracte actual 
fineix el dia 1 d’abril de 2012, i que hi hagi qui hi hagi a l’Alcaldia en aquesta data i 
hagi d’adjudicar el contracte, ho haurà de fer prèvia licitació pública, la qual pot ser 
molt concorreguda atenent al nivell de competència entre les empreses del sector a 
nivell de Catalunya, d’Espanya o d’Europa, la qual cosa fa que es plantegi aturar el 
tema en aquesta legislatura, i que cal veure si el cost de gestió i de funcionament 
d’aquesta instal·lació, és assumible o no és assumible i no suposa un 70 o un 80% 
d’augment de tarifa, perquè tot i que possiblement doncs hi hauria qui ho veuria be, vist 
des de un punt de vista popular i ciutadà, seria un petit suïcidi, per tant li puc assegurar 
que si sens posen endavant a qualsevol escenari de petit suïcidi com li he dit personal o 
col·lectiu, doncs no prendrem aquesta decisió.  
 
Pren la paraula de nou el senyor regidor Jordi Oliveras qui, desprès de dir que serà breu 
i concís, diu al senyor Alcalde que qualsevol que l’hagi escoltat té el perill de creure’l. 
Afegeix que aquesta obra, per raó del seu import, s’haurà de treure a concurs, 
evidentment, i que l’Alcalde sap que en els concursos hi ha una part molt important que 
són les millores de les obres, relatives, per exemple, al manteniment de les 
instal·lacions, entre d’altres, i es pregunta quina empresa de les que gestiona el 
subministrament d’aigua té més avantatges per oferir millores, la que està fent 
actualment el manteniment o qualsevol altra que vingui de fora. En segon lloc pregunta 
si l’Alcalde creu que una empresa com SOREA deixarà perdre aquest concurs o si no 
farà una proposta de finançament de la resta de l’obra per l’import que falti a canvi 
d’apujar els rebuts d’aqui tres, quatre, cinc o sis anys. Conclou demanant al senyor 
Alcalde que s’ho pensi i si creu que ha de portar al municipi cap aquest costat, el que 
pot suposar hipotecar el futur.  
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El senyor Alcalde li respon que si SOREA es presenta a la licitació haurà d’esforçar-se 
en presentar les condicions més avantatjoses per a l’Ajuntament, i que no vol que passi 
com a la última adjudicació en que aquesta empresa va ser la única licitadora i va oferir 
el preu i les condicions coneixent aquesta circumstància. Conclou dient que si ara no 
s’accepta l’atorgament de la subvenció no es podrà fer cap altre estudi de les 
possibilitats que ha indicat anteriorment. 
 
Intervé de nou el senyor regidor Jordi Oliveras per dir que el senyor Alcalde els hi ha 
explicat en moltes ocasions que ara Castellgalí té una aigua molt millor de la que es 
tenia, la qual cosa ell no comparteix tot i que ho digui l’Alcalde i que li vol dir que la 
planta d’òsmosi no és imprescindible en aquest moment i pregunta al senyor Alcalde si 
no creu que seria molt millor per a la gestió municipal renovar la concessió a l’empresa 
que correspongui i desprès plantejar-se de fer la planta d’òsmosi si es que es té que fer. 
Pregunta si no li semblaria que sortiria amb els dos contractes amb les ales sense plom, i 
que si vol no li contesti, però que hi pensi.     
 
El senyor Alcalde li respon que estudiaran aquesta proposta com totes les altres i diu 
que desprès d’aquest torns de rèpliques i contrarèpliques, i recontrarrèpliques de les 
anteriors, correspon sotmetre a votació la proposta d’acord que conté el dictamen. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per sis vots a favor, 
els quals es corresponen als/a les sis regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió i tres vots en contra, els 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 i que són els que es transcriuen literalment a continuació: 

 

Primer: Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la realització de 
les obres “Construcció d’un tractament d’Osmosi Inversa per a la disminució de clorurs i sulfats 
dels pous del municipi”, per import de 487.011,95 € . 
 
Segon: Donar trasllat del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT D’URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOBRE L’APROVACIÓ  DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’OBTENCIÓ DE 
LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II.1) INSTADA PER LA SOCIETAT ATRIAN 
BAKERS, S.L., PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DEDICADA A 
“FABRICACIÓ DE MASSA DE PASTISSERIA ULTRACONGELADA I PA 
PRECUINAT ULTRACONGELAT”, UBICADA A L’AVINGUDA DE LA 
INDÚSTRIA NÚMERO 7 DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, 
D’AQUEST MUNICIPI. 
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El senyor Alcalde exposa al ple que aquest matí ha tingut una reunió a les instal·lacions de 
l’empresa i li han dit que han lliurat una documentació directament a l’OGAU, dels serveis 
territorials de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la qual no ha arribat encara a 
l’Ajuntament, fet pel qual proposa deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia fins que es 
clarifiqui la qüestió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, el ple acorda per unanimitat deixar sobre la taula aquest punt 
de l’ordre del dia.  
  
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS LOCALS I PATRIMONI SOBRE 
L’APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2010 D’ATORGAMENT A 
L’EMPRESA EMCOFA, S.A, ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ 
D’UN SERVEI DE CENTRE RESIDENCIAL I DE CENTRE DE DIA PER A LA 
GENT GRAN EN L’EQUIPAMENT PÚBLIC SITUAT AL SECTOR 2A DEL 
MUNICIPI, D’UNA PRÒRROGA DEL TERMINI DE L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES FINS ELS DIA 31 DE MARÇ DE 2012. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es fa 
i el qual transcrit literalment, diu: 

Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 13 de juny de 2010 i registrat al 
llibre oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el número 400/10, el qual transcrit 
literalment diu: 
 
“Vist l’escrit presentat pel senyor Juan Manuel López Villatoro, actuant en nom i 
representació de l’empresa EMCOFA, S.A.U. , adjudicatària del contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un servei de centre residencial i de 
centre de DIA per a la gent gran en l’equipament públic situat al sector 2A del municipi, 
amb data 13 de desembre de 2010 (Registre d’entrada núm. 2020/10), mitjançant el qual 
exposa que en el transcurs de l’obra i dels seus treballs, han sorgit diferents dificultats, 
alienes a la voluntat de l’empresa, que han provocat un considerable endarreriment en la 
planificació prevista, les quals varen motivar que s’acordés la suspensió temporal de les 
obres segons consta a l’acta de data 10 de gener de 2010, i per tot el qual sol·licita una 
pròrroga de la llicència d’obres fins al 31 de març de 2012. 

Atès que el contracte de la concessió de l’obra pública de referència es va formalitzar 
amb data 18 de juny de 2008 i de conformitat amb la seva clàusula segona l’adjudicatari 
es va comprometre a realitzar les obres de construcció de l’equipament en el termini de 
21 mesos, el qual va començar a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig, de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. 
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Vist que amb data 4 d’octubre de 2008 es va formular l’acta de comprovació del 
replanteig, per la qual cosa la data de finalització de les obres seria el dia 4 de juliol de 
2010. 

Considerant que segons la clàusula 7.1 del PCAP, el termini màxim d’execució de les 
obres i instal·lacions interiors i exteriors era de 3 anys a comptar des de la data de la 
comprovació del replanteig, termini el qual s’adequaria a les reduccions que hagués 
inclòs el concessionari en la seva proposta i només podria ser ampliat o prorrogat en 
casos degudament justificats que l’Ajuntament ha de ponderar adequadament. 

Vist tanmateix que la clàusula indicada afegeix que quan per motius aliens a la 
concessionària que impedissin la normal prossecució de les obres, aquestes es 
paralitzessin, el termini d’execució s’entendria automàticament prorrogat en el temps en 
que l’obra romangués suspesa, cas en el qual l’Ajuntament actuaria conforme en allò 
previst a l’article 102 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel RD Legislatiu 2/2000 de 16 de juny.  

Tenint en compte que amb data 10 de gener de 2010 es va formular una acta de 
suspensió temporal de les obres atenent a la no disponibilitat del finançament necessari 
atesa la dificultat d’obtenir el mateix, en les condicions i terminis previstos inicialment 
ateses les dificultats que travessa el sistema financer i bancari en l’actualitat. 

Vist que l’article 239.2 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel RD Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, disposa que: 
“2. Cuando el concesionario se retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los 
plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la 
administración concedente, aquél tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra y 
correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual será, por lo menos, igual al retraso 
habido, a no ser que pidiera una menor.”. 

Considerant que per tot l’exposat es pot concloure que la paralització de les obres i el 
retard conseqüent en el termini de la seva execució és degut a causes alienes i no 
imputables a l’adjudicatari,  i tenint especialment en compte que  la situació del mercat 
interbancari a nivell mundial va impossibilitar a l’empresa assolir les condicions 
financeres previstes en l’estudi de viabilitat aprovat pel ple de l’Ajuntament. 

Tenint en compte tanmateix l’interès públic que comporta l’execució d’aquest projecte 
en benefici de la població del municipi i comarca. 

Vist que l’òrgan competent per a atorgar la pròrroga sol·licitada és el ple de 
l’Ajuntament com a òrgan de contractació de conformitat amb el que disposa la 
Disposició addicional 2ª de la  Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, i tenint tanmateix en compte la urgència que concorre, en ús de les atribucions 
que confereixen a aquesta Alcaldia-Presidència els articles 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 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. 
 
HE RESOLT: 
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Primer: Atorgar a l’empresa EMCOFA, S.A.U., adjudicatària del contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un servei de centre residencial i de 
centre de DIA per a la gent gran en l’equipament públic situat al sector 2A del municipi, 
una pròrroga del termini de l’execució de les obres fins al dia 31 de març de 2012. 

 

Segon: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se 
celebri. 

 

Castellgalí, 13 de desembre de 2010. 

 

L’Alcalde-President:     Davant meu, 

       El Secretari: 

Cristòfol Gimeno i Iglesias..“ 

 
Considerant que el Decret es va dictar per raó d’urgència atenent al termini per tal que 
l’empresa reinicií els treballs de construcció de la residència per a la gent gran i del 
centre de dia amb la màxima celeritat possible, 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. 
 

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 13 de 
desembre de 2010 pel qual es va resoldre l’atorgament a l’empresa EMCOFA, SA, 
adjudicatària del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un servei de centre residencial i de centre de dia per a la gent gran en l’equipament 
públic situat al sector 2A del municipi, d’una pròrroga del termini de l’execució de les 
obres fins el dia 31 de març de 2012. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”. 
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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 i el qual transcrit literalment, diu: 

 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 13 de 
desembre de 2010 pel qual es va resoldre l’atorgament a l’empresa EMCOFA, SA, 
adjudicatària del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un servei de centre residencial i de centre de dia per a la gent gran en l’equipament 
públic situat al sector 2A del municipi, d’una pròrroga del termini de l’execució de les 
obres fins el dia 31 de març de 2012. 
 
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 L’APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DEL 
DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2010 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLBELL I EL VILAR, CASTELLGALÍ I MARGANELL EN RELACIÓ AL 
SERVEI COMPARTIT D’UN/A EDUCADOR/A SOCIAL. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es fa 
i el qual transcrit literalment, diu: 

 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 2 de desembre de 2010 i 
registrat al llibre oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el número 395/10, el qual 
transcrit literalment diu: 
 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Atès que l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha tramès amb data 11 de juny de 2010 (Registre 
d’entrada núm. 1021/10) a l’Ajuntament de Castellgalí l’esborrany del conveni de cooperació 
entre l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Marganell en relació al servei compartit 
d’un/a educador/a social, presentat per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, còpia del qual 
s’adjunta a la present resolució. 
 
Atès que mitjançant la institució jurídica del conveni s'estableix una relació de cooperació 
consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació 
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú, d´acord amb el que estableix l´apartat primer de l´article 303 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, en endavant ROAS. 
 
Considerant que els convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial, i s´han 
d´estipular en termes d´igualtat entre administracions intervinents. 
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Tenint en compte que a través dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, 
tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, sota les formes i en els termes que 
preveuen les lleis reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès, d´acord amb el que 
preceptua l´apartat tercer de l´article 303 del ROAS. 
 
Considerant que  els convenis de cooperació es regulen per les pròpies clàusules, per la 
legislació comuna de règim local i sectorial, si s'escau, i subsidiàriament per les normes de 
contractació administrativa d´acord amb l´apartat  primer de l´article 305 del ROAS. 
 
Atès que els municipis de Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Marganell són part integrant de la 
zona 4B de la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP) compartint un/a educador/a 
social que forma part de l’equip assignat a la zona. 
 
Tenint en compte que en el marc de l’esmentat conveni l’educador/a social resta contractat/da 
per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 
 
Vist que l’objecte del present conveni és establir la regulació de la dedicació del professional 
contractat, en cadascun dels municipis, així com establir la forma i terminis per a sufragar les 
despeses derivades del mateix. 
 
Atès que la previsió del cost anual pel finançament de l’educador/a social és de 32.737,29 €, 
essent el finançament pel que fa l’aportació del Consell Comarcal del Bages de 18.005,50 € (55 
% del cost) i pel que fa els ajuntaments 14.731,79 €. 
 
Vist que la dedicació de la jornada així com el finançament del cost anual de l’educador/a 
social, pel que fa als diferents ajuntaments serà  la següent: 
 
 

Municipi Percentatge Distribució cost Quota trimestral 
Castellbell i el Vilar 62,86 % 9.260,40 € 2.315,10 € 
Marganell 2,86 % 421,33 € 105,33 € 
Castellgalí 34,28 % 5.050,06 € 1.262,51 € 

 
 
Vist que de conformitat amb el que disposen  els articles 25.2 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 66.2 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, el 
municipi té competència en la prestació dels serveis socials. 
 
Atesa la urgència que suposa l’aprovació del present conveni de cooperació per tal d’establir la 
dedicació i el finançament del/la educador/a socials compartit amb l’Ajuntament de Castellbell i 
el Vilar i Marganell per l’anualitat 2010. 
 
Vist 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 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 
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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: Aprovar el conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar,  
Castellgalí i Marganell en relació al servei compartit d’un/a educador/a social, còpia del qual 
s’adjunta a la present resolució. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord als ajuntaments de Castellbell i el Vilar i Marganell. 
 
Tercer: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents 
acords i de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart: Facultar tan àmpliament com en dret sigui possible el senyor alcalde per l’adopció dels 
acords i la formalització dels documents precisos per tal que els acords adoptats assoleixin plena 
eficàcia jurídica. 
 
Quart: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se celebri. 
 
Castellgalí, 2 de desembre 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. 
 
La comissió informativa permanent de 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,  
     

ACORD: 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 2 de 
desembre de 2010 pel qual es va resoldre aprovar el conveni de cooperació entre 
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l’Ajuntament de Castellbell i el vilar, Castellgalí i Marganell en relació al servei 
compartit d’un/a educador/a social.”. 
 
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 i que és el que es transcriu literalment a continuació: 

Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 2 de 
desembre de 2010 pel qual es va resoldre aprovar el conveni de cooperació entre 
l’Ajuntament de Castellbell i el vilar, Castellgalí i Marganell en relació al servei 
compartit d’un/a educador/a social. 
 
Abans d’aixecar la sessió el senyor Alcalde diu que simplement vol fer dues 
consideracions ràpides, per responsabilitat institucional, traslladar les felicitacions en el 
quin sigui el proper president de la Generalitat de Catalunya, desitjar-li molta sort, molts 
encerts i molta bona feina perquè la necessitarà en els anys que venen d’ara en 
endavant. En segon lloc diu que aquest és l’últim ple que es fa abans de Nadal amb els 
regidors i regidores que estan aquí, que segurament el proper Nadal doncs no hi seran 
alguns dels quin ens estan aquí o si més no, no estaran en la mateixa situació que estan, 
però en qualsevol cas doncs desitjar a tots els regidors i regidores, al senyor secretari 
interventor per suposat també i a tot el personal de l’ajuntament també, unes bones 
festes i que aquest any 2011 ens porti salut, feina, alegria i un cert bri d’esperança de 
que les coses aniran millor, expressant gràcies a tots i a totes i desitjant que passun en 
companyia dels seus uns dies de joia i de il·lusió, aquestes festes de Nadal i l’entrada 
del proper any.  
 
No havent cap més assumpte a tractar i essent les 14 hores i 15 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. 

 

L’Alcalde: El Secretari: 

 

 

 

Cristòfol Gimeno i Iglesias.       Joan Lluís Obiols i  Suari. 


